çé

Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg

BESTUURSOVEREENKOMST
2019- 2021

INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN DRAAGWIJDTE VAN DE BESTUURSOVEREENKOMST

6

Artikel 1- Draagwijdte van deze bestuursovereenkomst

6

Artikel 2 - Kader van de overeenkomst

6

Artikel 3 - Geïntegrèerd bestuursplan

6

HOOFDSTUK 2. VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN

7

Artikel 4 - Beheersprincipes

7

Artikel 5 - Inwinnen van adviezen, voorafgaand overleg en informatieverstrekking

7

Artikel 6 - Wijzigingen van de overeenkomst

7

Artikel 7 — Opvolging van het bereiken van de doelstellingen

8

Artikel 8 — Periodiek overleg

8

Artikel 9 —Jaarlijkse evaluatie

8

Artikel 10 — Weerslag van de maatregelen waartoe werd beslist na de ondertekening van de overeenkomst

8

Artikel 11- Financiering

9

Artikel 12 — Herinvestering efficiëntiewinsten

9

Artikel 13 — Overheveling van bevoegdheden en hertekening van de structuur

9

Artikel 14 — Niet-naleving van de aangegane verbintenissen

9

HOOFDSTUK 3. STRATEGISCH KADER

10

Artikel 15 - Missie, visie, waarden

10

§1 Missie

10

§2 Toegewezen missies en opdrachten

10

§3 Visie

11

§4 Waarden

11

Artikel 16 — Huidige structuur van de FOD

12

Artikel 17 — Stakeholderanalyse

13

Artikel 18 — Omgevingsanalyses

14

Artikel 19 — M iddelenschema

16

Artikel 20 — Strategische doelstellingen

17

Artikel 21— Kritische succesfactoren

17

Artikel 22 — Risicoanalyse

17

Artikel 23 — Processen

17

HOOFDSTUK 4. DOELSTELLINGEN TER ONDERSTEUNING VAN DE MISSIE VAN DE FOD

18

AFDELING 4.1. UITVOERING EN BEVORDERING VAN HET BELEID

18

4.1.1. Inleiding

18

4.1.2. Uitvoerende opdrachten

18

4.1.2.1. Gemeenschappelijk voor aile administraties

18

4.1.2.2. Collectieve Arbeidsbetrekkingen

19
2

4.1.2.3. Individuele arbeidsbetrekkingen

19

4.1.2.4. Humanisering van de arbeid

19

4.1.2.5. Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

20

4.1.2.6. Toezicht op de Sociale Wetten

20

4.1.2.7. Toezicht op het Welzijn op het Werk

20

4.1.3. Bijkomende acties voor 2019-2021

20

4.1.3.1. Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden

20

4.1.3.2. Aanvullende opleiding van de preventieadviseurs

20

4.1.3.3. Welzijnsbeleid gericht op KMO's

21

4.1.3.4. Frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht

22

4.1.3.5. Nieuwe administratieve processen voor paritaire comités

22

4.1.3.6. Sociale programmatie 2019-2020

23

4.1.3.7. Startersjobs voor jongeren

23

4.1.3.8. Sociaal zekerheidsstatuut werklozen ver verwijderd van de arbeidsmarkt

24

4.1.3.9. Hervorming werkloosheidsstelsel

24

4.1.3.10. Verschillen tijdskrediet en loopbaanonderbreking

25

4.1.3.11. Psychosociale risico's en musculoskeletale aandoeningen

26

4.1.3.12. Bescherming van de werknemers bij blootstelling aan chemische agentia

27

4.1.3.13

28

Positieve acties in de privésector

AFDELING 4.2. VOORBEREIDING EN EVALUATIE VAN HET BELEID

29

4.2.1. Inleiding

29

4.2.2. Opdrachten voor de voorbereiding en de evaluatie van het beleid

29

4.2.2.1. Gemeenschappelijke processen voor alle administraties

30

4.2.2.2. Collectieve Arbeidsbetrekkingen

30

4.2.2.3. Individuele Arbeidsrelaties

30

4.2.2.4. Humanisering van de Arbeid

30

4.2.2.5. Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

30

4.2.3. Bijkomende acties voor 2019-2021

30

4.2.3.1. Platformeconomie

30

4.2.3.2. Aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden

31

4.2.3.3. Re-integratie van personen die arbeidsongeschikt zijn

32

4.2.3.4. Verslaggeving van sectoraal overleg

32

4.2.3.5. Werkloosheidsregle mente ring

33

4.2.3.6. Studentenarbeid

34

4.2.3.7. Opleidingsinspanningen

34

4.2.3.8. Datawarehouse arbeidsmarkt

34

4.2.3.9. Nationale enquête over de arbeidsomstandigheden

35
3

4.2.3.10. EU strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk

36

4.2.3.11. Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

36

4.2.3.12. Projecten ter preventie van burn-out

37

4.2.3.13. Financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

37

4.2.3.14. Codificatie van het Belgisch arbeidsrecht

38

4.2.3.15. Arbeidskosten

39

AFDELING 4.3. TOEZICHT OP DE NALEVING VAN HET BELEID

40

4.3.1. Inleiding

40

4.3.2. Opdrachten inzake het toezicht op de naleving van het beleid

41

4.3.2.1. Collectieve Arbeidsbetrekkingen

41

4.3.2.2. Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

41

4.3.2.3. Toezicht op de Sociale Wetten

41

4.3.2.4. Toezicht op het Welzijn op het Werk

41

4.3.3. Bijkomende acties voor 2019-2021

42

4.3.3.1. Veiligheidsadviezen in Seveso-bedrijven

42

4.3.3.2. Inclusieve arbeidsmarkt zonder discriminatie

42

4.3.3.3. Looncompetitiviteit

43

4.3.3.4. Aangepaste sancties

43

4.3.3.5. Administratieve geldboeten

44

4.3.3.6. Beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia

45

HOOFDSTUK 5. DOELSTELLINGEN INZAKE DE INTERNE WERKING EN HET BEHEER VAN DE FOD

46

AFDELING 5.1. OPDRACHT VAN DE DIENSTEN DIE DE ORGANISATIE STEUNEN

46

5.1.1. Diensten van de voorzitter

46

5.1.2. Stafdienst Budget en Beheerscontrole

46

5.1.3. Stafdienst Personeel en Organisatie

47

5.1.4. Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën

47

AFDELING 5.2. NIEUWE ACTIES 2019-2021

48

5.2.1. De valorisatie van het personeel

48

5.2.2. De verbetering van de doeltreffendheid en de vermindering van de kosten

50

5.2.3. De administratieve vereenvoudiging

51

5.2.4. De verbetering van de klantgerichtheid en/of de relatie met de gebruiker/de burger

52

5.2.5. Het communicatiebeleid

53

5.2.6. De duurzame ontwikkeling

54

5.2.7. De bevordering van de gelijke kansen

54

5.2.8. De verbetering van de interne controle en de interne audit

54

5.2.9. De samenwerking met andere diensten

55

5.2.9.1. Transversale beheersprojecten

55
4

5.2.9.2. Internationale projecten

56

5.2.9.3. Centrale bibliotheek

56

BI]LAGEN

58

5

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN DRAAGWIJDTE VAN DE
BESTUURSOVEREENKOMST

Artikel 1 - Draagwijdte van deze bestuursovereenkomst
Deze bestuursovereenkomst bepaalt de belangrijkste verbintenissen die de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, vertegenwoordigd door de Voorzitter van het
Directiecomité, Geert DE POORTER en de federale Regering, vertegenwoordigd door Kris PEETERS,
voogdijminister van de betrokken overheidsdienst, aangaan voor de periode van 1 januari 2019 tot 31
december 2021.
Deze bestuursovereenkomst wordt gesloten in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk
besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de
aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten (FOD) en de
programmatorische federale overheidsdiensten (POD) en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2
oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de FOD's en de POD's.

Artikel 2 - Kader van de overeenkomst
De bestuursovereenkomst wordt gesloten voor een duur van drie kalenderjaren en heeft een
strategische planningshorizon van drie jaar die wordt geconcretiseerd in operationele
planningshorizonten van telkens één jaar.
De bestuursovereenkomst maakt het mogelijk de periodieke afstemming tussen de strategische
doelstellingen van het beleid en de uitvoering en opvolging ervan door de betrokken overheidsdienst,
te verbeteren en verder uit te werken.
De bestuursovereenkomst en het jaarlijkse bestuursplan vormen de basis voor de jaarlijkse evaluatie
van de mandaathouders. Ze vormen bovendien, samen met de beschrijving van de recurrente
activiteiten, het kader voor het bepalen van de individuele en teamdoelstellingen van de evaluatiecyclus
van de federale ambtenaren.

Artikel 3

- Geïntegreerd bestuursplan

Het bestuursplan als jaarlijks operationeel plan integreert de opvolging en de uitvoering van de
verschillende thematische actieplannen die verbonden zijn aan de transversale doelstellingen zoals
bedoeld in artikel 11bis, §2, 40 en 51van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de
aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de
programmatorische federale overheidsdiensten, ingevoegd door het voormelde KB van 4 april 2014.
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HOOFDSTUK 2. VERBINTENISSEN VAN DE PARTIIEN

Artikel 4

- Beheersprincipes

De overeenkomstsluitende partijen, met name Geert DE POORTER, voorzitter van het Directiecomité van
de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en Kris PEETERS, voogdijminister van deze FOD,
verbinden zich ais echte partners ertoe deze beheersprincipes na te leven.
De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich ertoe gunstige voorwaarden te scheppen met het
oog op de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen die in deze overeenkomst zijn vastgelegd. Op
dat vlak vormt het eerbiedigen van het voorafgaande overleg een kritische succesfactor.
Beide partijen verbinden zich tot structureel overleg en willen wederzijdse akkoorden sluiten over de
voorbereiding, de uitvoering, de bevordering en de evaluatie van het beleid als evenwaardige partners
in het overleg en met respect voor de democratische principes van het beleid.
Opdat de overheidsdienst zijn opdracht op een kwaliteitsvolle en doeltreffende wijze kan uitvoeren,
verbindt de voogdijminister zich ertoe de overheidsdienst binnen de budgettaire context de nodige
autonomie te verlenen en de nodige middelen ter beschikking te stellen. Dit is een substantiële
voorwaarde opdat de overheidsdienst de verscheidene verbintenissen van deze overeenkomst kan
naleven.
De mandaathouders van hun kant verbinden zich er toe de nodige stappen te ondernemen om in
synergie initiatieven te ontwikkelen om de efficiëntie te verhogen en efficiëntiewinsten te boeken,
innoverende oplossingen na te streven en de nodige stappen te ontwikkelen om een kwaliteitsvolle
dienstverlening te verzekeren, in samenspraak met en afgestemd op de noden en de verwachtingen
van de gebruikers en de stakeholders, en met het algemeen belang voor ogen.
Indien de FOD in het kader van een wettelijke opdracht moet samenwerken met een andere
overheidsdienst, verbinden de voogdijoverheden zich ertoe de noodzakelijke voorwaarden te scheppen
om deze samenwerking te waarborgen.

Artikel 5 - Inwinnen van adviezen, voorafgaand overleg en
informatieverstrekking
De voogdijminister verbindt zich ertoe de overheidsdienst op de hoogte te houden van de verschillende
relevante legistieke fasen en de eventuele, in de loop van de procedure aangebrachte wijzigingen mee
te delen.
De voogdijminister verbindt zich ertoe contacten te ieggen met de FOD om, enerzijds, rekening te
houden met de technische aspecten en de haalbaarheid op het vlak van de toepassing van de
overwogen wettelijke en reglementaire wijzigingen en de FOD anderzijds in te staat te stellen de
nodige aanpassingen voor te bereiden binnen een redelijke tijdspanne.

Artikel 6 - Wijzigingen van de overeenkomst
De aanpassingen van opdrachten, taken, doelstellingen of indicatoren vermeld in de overeenkomst die
geen weerslag hebben op de globale enveloppen die zijn bepaald in de overeenkomst, zullen worden
uitgevoerd volgens de procedure die wordt beschreven in artikel 11bis, § 7, van het bovengenoemd
koninklijk besluit van 29 oktober 2001.
De bestuursovereenkomst kan tijdens haar duurtijd, in voorkomend geval, telkens om de drie maand
aangepast worden.
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Elke van de onderhandelende partijen kan een voorstel tot wijziging van de bestuursovereenkomst
voorleggen, waarvan de impact wordt besproken door deze partijen.
Het voorstel tot wijziging van de bestuursovereenkomst dat wordt voorgelegd door de overheidsdienst,
neemt de vorm aan van een ontwerp tot wijziging van de bestuursovereenkomst dat is besproken in
het directiecomité en dat zodanig is opgemaakt dat alle houders van managementfuncties of
staffuncties op wiens verantwoordelijkheid het ontwerp tot wijziging een impact heeft, actief betrokken
zijn geweest bij de opmaak ervan.
Een wijziging van de bestuursovereenkomst treedt pas in werking na goedkeuring en ondertekening
ervan door de voogdijminister.

Artikel 7

- Opvolging van het bereiken van de doelstellingen

De FOD zal voor de uitvoering van de bestuursovereenkomst een specifieke boordtabel ontwikkelen en
actualiseren die ten minste elke 6 maanden met de minister wordt besproken. Deze boordtabel zal
vergezeld zijn van een nota, waarin de factoren worden toegelicht die het feit dat de doelstellingen niet
volledig of niet tijdig werden bereikt, hebben beïnvioed, evenals de concrete en oplossingsgerichte
voorstellen om dit te verhelpen of de situatie het hoofd te bieden.
Om efficiënt én effectief te werken wordt ervoor geopteerd een geïntegreerd kwaliteitssysteem in te
voeren dat op 6 normen/schema's gebaseerd is: voor de volledige organisatie wordt ISO 9001, ISO
14001/EMAS en ISO 45001 gebruikt. Voor de inspectiediensten wordt daarnaast ISO 17020 als leidraad
gebruikt en het laboratorium zal zich eveneens conformeren naar ISO 17025. Dit dient eind 2022 te
leiden tot een externe certificatie door een door Belac geaccrediteerde certificatie-instelling (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, EMAS) en tot een accreditatie afgeleverd door Belac aan TSW/TWW als
keuringsinstelling en aan het LIT als testlaboratorium.
Momenteel is TWW al ISO 9001 gecertificeerd en is het hoofdbestuur van de FOD WASO, gevestigd te
Brussel, EMAS geregistreerd.
De methodologie die gekozen wordt om deze bestuursovereenkomst uit te voeren is, de
projectmethodologie die via een PMO de boordtabel zal bewaken.

Artikel 8

- Periodiek overleg

Om de correcte en adequate uitvoering door de voogdijminister en door de FOD van de verbintenissen
die uit deze bestuursovereenkomst voortvloeien, mogelijk te maken, zal de voogdijminister een overleg
organiseren met betrekking tot de budgettaire maatregelen en de maatregelen inzake het openbaar
ambt die een betekenisvolle impact kunnen hebben op de lopende bestuursovereenkomst.

Artikel 9

- Jaarlijkse evaluatie

De bestuursovereenkomst wordt jaarlijks getoetst op basis van een verslag dat betrekking heeft op de
uitvoering van de bestuursovereenkomst en dat is opgesteld door de voorzitter van het Directiecomité.
Indien nodig wordt de bestuursovereenkomst aangepast aan de gewijzigde omstandigheden, onder de
voorwaarden bedoeld in artikel 11bis, § 7, van het bovengenoemd koninklijk besluit van 29 oktober
2001, met betrekking tot de wijziging van de bestuursovereenkomst.

Artikel 10 - Weerslag van de maatregelen waartoe werd beslist na de
ondertekening van de overeenkomst
In het kader van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van de wederzijdse verbintenissen die zijn
opgenomen in de bestuursovereenkomst en in de context van het sluiten van bestuursovereenkomsten
zal de voogdijminister rekening houden met de weerslag van de maatregelen waartoe werd beslist of die
werden ingevoerd na het sluiten van onderhavige overeenkomst en die hebben geleid tot een relevante
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en meetbare stijging of daling van de taken of van de complexiteit ervan of van sommige uitgaven, voor
zover de overheidsdienst de weerslag van deze wijzigingen tijdig heeft meegedeeld.

Artikel 11

- Financiering

De federale Regering verbindt zich ertoe aan de FOD de basishypotheses mee te delen die noodzakelijk
zijn voor de opmaak van de jaarlijkse begroting.
De federale Regering verbindt er zich toe bij ongewijzigd beleid tijdig de nodige middelen voor de
uitvoering van de kerntaken en essentiële opdrachten van de FOD toe te kennen, zoals overeengekomen
in de bestuursovereenkomst en het bestuursplan.

Artikel 12

- Herinvestering efficiëntiewinsten

De federale regering verbindt zich ertoe aangetoonde efficiëntiewinsten ter beschikking te laten van de
FOD. De grootte van deze winsten en de mate waarin ze ter beschikking worden gelaten van de FOD,
worden vastgelegd in een akkoord dat wordt bepaald in onderling overleg tussen de overeenkomst
sluitende partijen op basis van de beschikbare en de door de Inspectie van Financiën gecontroleerde en
goedgekeurde bedrijfsinformatie.

Artikel 13 - Overheveling van bevoegdheden en hertekening van de structuur
Voor programmas of projecten met het oog op de hertekening of redesign van de federale
overheidsstructuur verbindt de FOD zich ertoe deel te nemen aan elke relevante technische werkgroep
en alle nuttige inlichtingen te verschaffen tijdens de voorbereidende en uitvoerende fase van deze
hertekening.

Artikel 14 - Niet-naleving van de aangegane verbintenissen
Wanneer één van de partijen de aangegane verbintenissen niet volledig of niet tijdig kan naleven, zal
deze partij de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en in de mate van het mogelijke
binnen een redelijke termijn en vôôr de impact van de niet-naleving van de verbintenis. Ze zal met de
andere partij overleg plegen om maatregelen af te spreken om die situatie te verhelpen of te vermijden.
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HOOFDSTUK 3. STRATEGISCH KADER

Artikel 15 - Missie, visie, waarden
§1 Missie
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg draagt bij tot de ontwikkeling van de
werkgelegenheid en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in de Belgische,
Europese en internationale context.
Hiertoe verzoenen we de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle
loonvoorwaarden en arbeidsomstandigheden te verzekeren en door de creatie en het behoud van
banen te bevorderen die nodig zijn voor de sociale en economische vooruitgang.
Om dit te bereiken doen wij onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste
juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog, voorkomen wij collectieve
conflicten en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, toezicht en sanctie.
Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, alsook over
onpartijdige diensten die toezien op de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen naar en
tussen onze `stakeholders', voornamelijk de sociale partners.
In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de waarden engagement, solidariteit,
professionalisme, integriteit en openheid voorop.

§2 Toegewezen missies en opdrachten
Het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (gewijzigd door het koninklijk besluit van 29 mei 2018)
legt de opdrachten vast als volgt:
- de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve
arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij
sociale conflicten;
- de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele
arbeidsbetrekkingen;
- de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het
werk;
de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid,
regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering;
de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid;
- ervoor zorgen dat de uitvoering van de bovengenoemde beleidslijnen wordt nageleefd via de
inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen;
- administratieve boeten opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen
bedoeld in de punten 1 tot 5 van deze paragraaf;
de sensibilisering van de verscheidene sociale en economische actoren inzake de humanisering
van de arbeid;
- de uitdieping van het sociale Europa;
- de deelname aan het beleid inzake de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.
In het kader van de zesde staatshervorming werden een reeks bevoegdheden inzake het
werkgelegenheidsbeleid naar de Gewesten overgedragen. Toch blijft de FOD WASO een belangrijke
speler in het werkgelegenheidsbeleid, op basis van de bevoegdheden inzake individueel en collectief
arbeidsrecht, het loonbeleid, de regelgeving inzake welzijn en de banden met de sociale zekerheid (bvb.
werkloosheidsverzekering).
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De troeven die het mogelijk maken dit alles zo goed mogelijk te verwezenlijken, zijn de expertise, de
ervaring en de talenten van de medewerkers van de FOD.
§3 Visie
Met het oog op de maatschappelijke uitdagingen en groeiende ongelijkheden, wil de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de essentiële speler zijn in de evolutie van de arbeid om
een drijfveer te zijn voor economische ontwikkeling, persoonlijke ontplooiing, integratie en strijd tegen
de armoede. De FOD wil op die manier meewerken aan een grotere sociale rechtvaardigheid.
In deze context wil de FOD:
• zich profileren als permanent observatorium inzake arbeid en welzijn op het werk,
• een duidelijk, eenvoudig en stabiel juridisch kader uitwerken dat werk en kwaliteit van de
arbeidsomstandigheden bevordert,
• de harmonie versterken tussen het sociaal overleg en de sociaaleconomische realiteit,
• het evenwicht verzekeren tussen een preventief en een repressief beleid,
• de diversiteit op het werk bevorderen,
• de sociale en economische convergentie op Europees en internationaal vlak bevorderen,
• met alle betrokken actoren overleggen om te komen tot een grotere coherentie in het Belgisch
arbeidsbeleid.
Om dat te bereiken, streeft de FOD in zijn werking naar een participatieve, overlegde en klantgerichte
aanpak en naar een zorgvuldig en zuinig beheer van de middelen.
De waarden die onze FOD in de samenleving uitdraagt, moeten ook binnen de organisatie gedragen
worden. Wij willen een voorbeeld zijn!
§4 Waarden
In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de waarden engagement, solidariteit,
professionalisme, integriteit en openheid voorop.
ENGAGEMENT
• Wij zetten alles op alles om oplossingen te vinden die het mogelijk maken onze doelstellingen te
bereiken.
• Deze handelswijze dwingt ons om op een positieve manier hinderpalen uit de weg te ruimen. Ze
vereist verantwoordelijkheidszin en vraagt de betrokkenheid van iedereen. Daartoe zorgen wij er voor
dat onze medewerkers hun zin voor initiatief ten volte kunnen ontplooien.
SOLIDARITEIT
• Wij werken samen, zowel intern als extern, en erkennen de waarde van iedereen. Deze
samenwerking leidt tot betere en meer evenwichtige resultaten, die door iedereen worden gedragen.
• Wij zijn solidair en ondersteunen elkaar bij het uitvoeren van onze opdrachten.
PROFESSIONALISME
• Wij beschikken over een gedegen expertise in de verschillende activiteitdomeinen van onze FOD.
• Wij stellen alles in het werk om deze expertise te verwerven, te behouden en verder te ontplooien.
• Wij zijn voldoende polyvalent om alle activiteiten van de FOD te beheersen en zo de continu'iteit van
de dienstverlening te verzekeren.
• Wij hebben een groot plichtsbesef en leggen de nadruk op nauwgezetheid en op de kwaliteit van het
geleverde werk
INTEGRITEIT
• Wij brengen integriteit door in onze interne relaties (t.o.v. collega's, Beleidscel ... ) loyauteit hoog in het
vaandel te dragen. Tegenover onze externe stakeholders (gebruikers, sociale partners ... ) geven wij
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blijk van onpartijdigheid en objectiviteit, met het oog op het bereiken van sociale rechtvaardigheid,
van gelijkheid en van evenwicht tussen het algemeen en individueel belang.
• We creëren vertrouwen door in al onze activiteiten integer te zijn.
OPENHEID
• Actief luisteren naar onze gebruikers vinden wij belangrijk en wij proberen te communiceren in
volledige transparantie.
• Wij geven in ons handelen blijk van een open geest, van respect voor medewerkers of gebruikers en
hun verwachtingen en wij getuigen van creativiteit om de dialoog aan te gaan of te versterken.
• Wij zijn beschikbaar en flexibel om een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening te
waarborgen.

Artikel 16 - Huidige structuur van de FOD
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

Diensten van de voorzitter

Stafdienst
Inforrnatie- en
Commun icatietechnologieen

StaUenst

Budget en Beheerscontrole

AD
Collectieve
Arbeidsbetrekkingen

AD
Individuele
Arbeidsbetrekkingen

AD
Toezicht
op de
Sociale %Vetten

AD
Humanisering
van de
Arbeid

AD
Taezicht op
het We(zi}n
op het Werk

AD
Werk
gelegenheid
en Arbeidsmarkt

Het Directiecomité bestaat uit de mandaathouders, met name de voorzitter van het Directiecomité, de
directeurs-generaal van de zes algemene directies en de directeurs van de drie stafdiensten. De
werkzaamheden van het Directiecomité worden geleid door de voorzitter van het Directiecomité, dhr.
Geert DE POORTER.
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Administratie

Mandaathouder

NL afkorting gebruikt in
de tekst

Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst

Damien DELATOUR (ad interim)

SIOD

Collectieve Arbeidsbetrekkingen

Dhr. Guy VAN GYES

COA

Individuele Arbeidsbetrekkingen

Mevr. Laura BALLARIN (ad
interim)

IAB

Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt

Dhr. Jan VANTHUYNE

WEA

Humanisering van de arbeid

Mevr. Godelieve PONNET (ad
interim)

HUA

Toezicht op het Welzijn op het Werk

M. Paul TOUSSEYN

TWW

Toezicht op de Sociale Wetten

Dhr. Damien DELATOUR (ad
interim)

TSW

Personeel en Organisatie

Mevr. Pascale CADIAT

PNO

Budget en Beheerscontrole

Dhr. Jan MORRE

BBC

Informatie- en
Communicatietechnologieën

Mevr. Dana DE GROOTE (ad
interim)

ICT

Diensten van de voorzitter:

Dhr. Geert DE POORTER

DIV:

—
—
—

—

—

Afdeling van het algemeen
beleid en de strategie
Directie van de logistiek
Interne dienst voor
preventie en bescherming op
het werk
Afdeling van de
communicatie en de
vertaling
Data Protection Officer

Artikel 17

—

AFDABS

—

DIRLOG

—

INTDPB

—

AFDCOM

—

DPO

- Stakeholderanalyse

In de stakeholderanalyse werden 20 externe groepen en 8 interne groepen stakeholders geïdentificeerd.
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EXTERN
Samenlewng(individuele burgers)
tverknemen, in

ru,me zen (studenten, werkzoekenden, loortrekkenden,
bruggepensior,,—k_n )
lverkgevers, in ru,me zin (groot/kiein, multinational, v.crkgevcrsgmtpen yen .)
Sociale partners, nabonad en internabonad (representatwe werkgevers• en
v:erknemersarganixaties)
GemeenschopWijk door sociale partners beheerde org,aieNmsttUingen (fondsen,vzw's,
Instituut Elite )
Organisaties ter bevordennt vonhet weizijn (interne/exterre prevenbediensten, exteme
diensten voort«linische contmle, preventieadviseurs en arbeidsgeneesheren en
belangengroeptn, coc dinatrçren ,)
Po1it,eke ovuhe&n (Eumpets, federad, re Qorl]d..)
parlement (wetgever)
8algrsche apenWrc mstelLngen (federad, gewesien, gemeeissdtappen, lokad)

J

Belg,sche socizde zdterheidsinstell,ngen (RSZ 7ondsen voorarbeidscngevdlen,
beroepsnel,ten, KSZ. )
Parastatalen, vrW's
Tocz,chtd,ensten (sociale en arbeidsinspecbe, SILO, arrondrsstmcntek mspedbecellen,
Polibe )
Federa!e controtediensten {Rekenhof, IF, controte xastTeggingen, ombudsman, Rv5wetgeving, hscate conirdederxten, Federaal audtcomté )

INTERN
Personeel FOD

Hovcn, rechtbanken en magistratuur(audtoraten, onderzetksrtthtcrs, Rv S•adn, Eü-Ht<
van Jusbtie - )
Europese en internationale mstell,nên (OESO, IAO, ambassades)
buitenlandsc handharings- en Conti et cdiensten
Professionelenrdeskundgen (advocattn, socale secretan,ten, umversdeiten, externe
raadgevers .)

Algemene directies
Stafdiensten en DIV
Interne ovedegorganen
vakbonden

Advie x organen {raden/eommssie:Jcanités )

Interne netwerken

PCrs/meQa

Directiecomité

Dienstvedeners en leverarmers

Voorzitter vair het deectieœmité

Externe nt6verken

Belerdscet / hhmster

De belangen en verwachtingen van deze verschillende stakeholdergroepen werden geanalyseerd.
Hieronder worden alleen de verwachtingen weergegeven van de stakeholders met een grote invloed en
een hoge betrokkenheid:
- Wat verwachten de politieke overheden en de minister van de FOD: beleid voorbereiden,
uitvoeren, bevorderen, evalueren.
- Wat verwachten de sociale partners: sociale dialoog faciliteren op verschillende niveaus.
- Wat verwachten de instellingen van sociale zekerheid, de parastataien en de toezichtsdiensten:
structurele samenwerking.
- Wat verwachten de stafdiensten en de diensten van de voorzitter van de algemene directies: meer
betrokkenheid, realisme, open samenwerking.
- Wat verwachten de algemene directies van elkaar: op een transparente manier samenwerken aan
de doelstellingen van de FOD via uitwisseling en info's en gemeenschappelijke acties.
- Wat verwachten de personeelsleden van de voorzitter en het Directiecomité: missie, visie,
waarden, cultuur, openheid, objectieve besiissingen, codrdinatie en communicatie, verdedigen van
de belangen van de FOD.
- Wat verwacht het personeel van de FOD: respect, mensgericht transparant beleid met performante
werkinstrumenten, duidelijke visie en conform de waarden.

Artikel 18 - Omgevingsanalyses
Onze interne en externe analyses gebeuren bottom-up. De interne analyse is gebaseerd op het mode)
van de 7S van McKinsey en de externe analyse op het DESTEP-model. Voor de externe analyse hebben
we ons zowel voor de impact op het interne beheer als voor de maatschappelijke impact geïnteresseerd.
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Demographica
Economical
Social-cultural
Technological
Ecological
Political-legal
Dit leverde o.m. volgende vaststellingen op:
- De waarden zijn gedefinieerd en werden concreter uitgewerkt via enkele projecten, waarbij er een
sterke inbreng vanuit het personeel is.
- Het personeel is intrinsiek gemotiveerd en gedreven, en zoekt mee naar oplossingen om de soms
hoge werkdruk aan te kunnen.
De stijl is gericht op participatief management.
- De skills zijn uniek en flexibel en berusten op een grote expertise en ervaring.
- De structuur van de FOD (organigram) past zich aan, rekening houdend met de evolutie van de
bevoegdheden en de opdrachten
- Demografisch gezien biedt de vergrijzing een kans om de interne werking van de FOD te
reorganiseren en aandacht te besteden aan overdracht van kennis; de demografische evolutie
geeft ons tevens de gelegenheid om onze focus te richten op groeisectoren, op aangepaste
maatregelen en op diversiteitsattitudes.
- De besparingsdruk biedt de kans om onze middelen efficiënter te beheren, maar zorgt tevens voor
minder slagkracht van de FOD waardoor de verwezenlijking van de doelstellingen in het gedrang
kan komen.
De technologische ontwikkeling biedt de kans op een 'New Way of Working' (Skype for Business,
telewerk, Office 365, ...) voor onze medewerkers en op een snellere en betere dienstveriening
voor onze klanten, waarbij we in de uitwerking van onze maatregelen de focus eveneens kunnen
leggen op maatregelen om arbeid en privéleven met elkaar te verzoenen; het risico bestaat echter
dat een verdere informatisering in de FOD wordt bedreigd door budgettaire beperkingen.
- Door de ecologische evolutie dienen we onze focus te richten op reflecties over evenwicht tussen
ecologie en welzijn, op duurzaam ondernemen en 'groene' jobs, en tegelijkertijd is dit de kans om
met adequate acties de eigen ecologische voetafdruk van de FOD te verlagen.
-

De politiek-juridische ontwikkeling is een mogelijke drive' naar vereenvoudiging van de
reglementering.
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Artikel 19

- Middelenschema

De middelen bedragen voor de periode van de bestuursovereenkomst:
(in kEUR)
FOD

2019

2020

2021

226.185

226.366

Personeel 70.889

70.889

70.889

Werking en investering 11.774

11.774

11.774

143.522

143.703

TOTAAL 225.065

Overige (dotaties en
142.402
commissarissen)

Binnen dit budgettair kader moeten bijkomende middelen worden gevonden met het oog op het
behalen van de prioritaire doelstellingen in het kader van de volgende artikelen:
(in kEUR)

Eerste prioriteiten
Artikel nr.

Thema

4.3.3.6.

Chemische agentia: investeringsenveloppe
[diverse direct-uitleestoestellen, GC-MS (inclusief
opleiding), LC-MS (inclusief opleiding)]

2020

2021

225

250
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Artikel 20 - Strategische doeistellingen
De FOD:
1. is de instelling die als referentie geldt inzake arbeid, loon en arbeidsomstandigheden;
2. maakt gebruik van al zijn bevoegdheden om te komen tot adequate en begrijpelijke
reglementeringen;
3. neemt initiatieven om de organisatie en werking van de sociale dialoog te optimaliseren;
4. ijvert voor een juiste verhouding tussen een preventiebeleid van beroepsrisico's en overtredingen
van het arbeidsrecht en een repressiebeleid in geval van strafrechtelijke inbreuken;
5. ondersteunt de toepassing van de regelgeving op een doeltreffende manier;
6. versterkt de sociale dimensie in de EU en de sociale vooruitgang op internationaal vlak;
7. beheert zijn materiële en financiële middelen doelmatig en doeltreffend en neemt maatregelen om
de organisatierisico's te beheersen;
8. valoriseert en ondersteunt zijn medewerkers, teams en managers om samen de doelstellingen van
de organisatie te bereiken;
9. investeert in informatie- en communicatietechnologie om de externe dienstverlening, het
gegevensbeheer en de interne werking te optimaliseren;
10. ijvert voor een klantgerichte aanpak en interactieve communicatie.

Artikel 21 - Kritische succesfactoren
•
•

het goede verloop van het validatieproces: personeelsplan, budget, ICT ;
een positieve samenwerking en convergentie van de beslissingen tussen de verschillende federale,
regionale en internationale overheden ;

•

het opnieuw afstemmen van de beleidskoersen op de verzuchtingen van de administratie ;

•

voldoende werkings- en investeringskredieten;

•

voldoende personeelsmiddelen;

•

de ontwikkeling en behoud van de knowhow;

•

werkprocessen die gebaseerd zijn op IT en samenwerking met relevante partners (Smals, FOD
Bosa, KSZ, ...);

•

de makkelijke toegang tot de administratieve databanken van de andere overheidsdiensten;

•

voldoende overleg, medewerking en samenwerkingsverbanden met de betrokken externe partijen
(sociale partners, RSZ, RVA, NAR, HRPBW, andere inspectiediensten, SIOD, Arbeidsauditoraat, de
AD Federale Accountant en Procurement van de FOD Bosa, ...);

•

de vlotte doorstroming van de reglementaire procedures (tijdig ontvangen van de adviezen, tijdig
ondertekenen, enz.).

Artikel 22 - Risicoanalyse
De FOD WASO schikt zich voor zijn interne controle naar de aanbevelingen van het Auditcomité van de
Federale Overheid en van de Federale Interne Auditdienst. De interne controle van de FOD gebeurt op
basis van het COSO referentiemodel dat wordt aanbevolen door het koninklijk besluit van 2007
betreffende het interne controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.
Dit omvat achtereenvolgens : de identificatie van de risico's, de evaluatie van de omvang van de risico's
(impact en waarschijnlijkheid) en de uitwerking en follow-up van een actieplan voor het beheersen van
die risico's.

Artikel 23 - Processen
De recurrente activiteiten van de FOD, hun doelstellingen en resultaatindicatoren worden opgesomd en
beschreven in een document dat specifiek hiervoor is opgemaakt en up-to-date wordt gehouden. Toch
wordt er een samenvattende lijst van de belangrijkste opdrachten van de FOD gegeven in de volgende
afdelingen.
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HOOFDSTUK 4. DOELSTELLINGEN TER ONDERSTEUNING VAN DE MISSIE
VAN DE FOD
De engagementen van de FOD t.o.v. de beleidsprioriteiten in drie afdelingen: de uitvoering van het
beleid, de voorbereiding en evaluatie van het beleid en het toezicht op de naleving van het beleid.

AFDELING 4.1. UITVOERING EN BEVORDERING VAN HET BELEID
4.1.1. Inleiding
Het maximaal en optimaal betrekken van de expertise van de FOD bij de uitvoering van het besliste
beleid, draagt bij om te komen tot kwaliteitsvolle en uitvoerbare regelgeving, wat in het belang is van
zowel de bestemmelingen van die regelgeving, de administratie ais de maatschappij in zijn geheel. De
FOD heeft een actieve roi inzake het informeren van de rechtstreeks betrokkenen en het brede publiek
over nieuwe en gewijzigde regelgeving : een reglementaire tekst is geen eindproduct, maar een
tussenstap om te komen tot een correcte toepassing ervan op het terrein.
In uitvoering van deze principes zal de FOD bij de omzetting van beleid in
wetsontwerpen/wetsvoorstellen en besluiten onder andere :
• verzekeren dat het « only once » principe en de regelgeving met betrekking tot de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer volledig gerespecteerd worden ;
• verzekeren dat de administratieve last voor de rechtstreeks betrokkenen zo klein mogelijk is ;
• wijzen op eventuele ongewilde neveneffecten en verbetervoorstellen formuleren teneinde het
beoogde doel te bereiken.
In uitvoering van deze principes zal de FOD voor nieuwe of gewijzigde regelgeving onder andere
• zorgen voor duidelijke en aan het doelpubliek aangepaste informatie, o.a. via zijn website ;
• zorgen voor duidelijke interne instructies ais waarborg voor de uniforme toepassing van de
regelgeving ;
• in overieg met de beleidscel, zorgen voor een perscommuniqué met de beoogde doelstelling en
de hoofdiijnen van de nieuwe of gewijzigde regelgeving ;
• aansluitend op de pubiicatie van de regelgeving, het doelpubliek op een adequate manier actief
informeren en sensibiiiseren en hun vragen tijdig en duidelijk beantwoorden.
In uitvoering van deze principes zal de Minister onder andere:
• de technische expertise van de FOD actief betrekken bij de omzetting van het beleid in
regelgeving, desgevallend door de participatie van FOD-medewerkers aan werkgroepen waarop
de ontwerpteksten worden besproken ;
• bijdragen tot de informatieverspreiding over nieuwe of gewijzigde regelgeving, o.a. via
perscommuniqués.

4.1.2. Uitvoerende opdrachten
Hieronder worden kort de verscheidene opdrachten van de FOD voorgesteld die voortdurend worden
uitgevoerd door de administraties van de FOD en waarvoor permanente middelen nodig zijn. Een meer
gedetailleerde en nauwkeurige lijst is beschikbaar in een aanvullend document.

4.1.2.1. Gemeenschappelijk voor aile administraties
a) Wetteksten en reglementaire teksten opstellen.
b) Deelnemen aan Europese en internationale activiteiten en daarover verplicht versiag
uitbrengen.
c) Individuele en collectieve vragen om informatie beantwoorden (van burgers, parlementsleden,
de regering, ...).
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4.1.2.2. Collectieve Arbeidsbetrekkingen
a) Paritaire (Sub)comités samenstellen en hun bevoegdheidsgebied, samenstelling en benoemde
leden wijzigen in functie van de vragen of behoeften.
b) De
(inter)sectorale
CAO's
registreren
algemeenverbindendverklaring bekendmaken.

en

valideren

en

de

besluiten

tot

c) De bedrijfs-CAO's en andere aktes registreren.
d) De paritaire (sub)comités voorzitten en de werking en het secretariaat ervan steunen, alsook,
desgevallend, van het verzoeningsbureau ervan.
e) De werking ondersteunen van de Commissie SWT en van de Commissie Ondernemingsplannen.
f)

De toetredingsakten goedkeuren in het kader van de toekenning van de niet-recurrente
resultaatsgebonden voordelen (bonusplannen).

g) Bemiddelen bij sociale conflicten op sectoraal en ondernemingsvlak, en dit zowel in de private als
publieke sector.
h) De databank over de minimumlonen bijwerken.
i)

Afwijkingen toestaan in het kader van de SWT-reglementering en toestaan dat er economische
werkloosheid van bedienden wordt ingevoerd.

4.1.2.3. Individuele arbeidsbetrekkingen
a) De sociale verkiezingen organiseren, zowel op reglementair vlak als op praktisch vlak, alsook de
follow-up ervan.
b) Instaan voor de administratieve follow-up van de benoemingsdossiers en ontslag van de sociale
magistraten van de arbeidshoven en arbeidsrechtbanken.
c) Onderhouden van het Herstructureringsobservatorium.
d) Analyseren en opvolgen van de goedkeuringsdossiers van werkgeversgroeperingen en de
erkenningsaanvragen als toeristisch centrum.

4.1.2.4. Humanisering van de arbeid
a) Bevorderen van het welzijn op het werk, informeren en sensibiliseren van de verscheidene actoren
uit de arbeidswereld over de bestaande beroepsrisico's en de middelen die moeten worden ingezet
om ze weg te werken of te beperken.
b) Toekennen van eretekens als erkenning van de inzet van de werknemer.
c) Opleidingen en praktijkdemonstraties in de demowerkplaats over de veiligheid en de gezondheid
op het werk.
d) Behandelen van vergunningen, afwijkingen en erkenningen aan ondernemingen die aan bepaalde
criteria in het kader van het welzijn op het werk beantwoorden.
e) De werking van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk ondersteunen.
f) Een toelage verlenen aan werknemersorganisaties voor projecten voor sociaal onderzoek en
vorming van de werknemersvertegenwoordigers.
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4.1.2.5. Werkgelegenheid en arbeidsmarkt
a) Behandelen van aanvragen voor bijkomende projecten bestemd voor jongeren uit de
risicogroepen en van aanvragen tot afwijking van de startbaanverplichting.
b) Het secretariaat van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid verzekeren.

4.1.2.6. Toezicht op de Sociale Wetten
a) Afwijkingen toestaan op de wetgeving inzake de kinderarbeid en de overuren.
b) Arbeidsreglementen registreren.

4.1.2.7. Toezicht op het Welzijn op het Werk
a) Regelmatig de samenwerkingscommissie van de bevoegde Belgische overheidsdiensten
organiseren.
b) De wachtdienst 24/24 en 7d/7 organiseren om belangrijke ongevallen in de SEVESO-bedrijven te
onderzoeken.

4.1.3. Bijkomende acties voor 2019-2021
4.1.3.1. Eenheidsstatuut arbeiders-bedienden
Beleidsprioriteit
De harmonisering van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden moet worden voortgezet, meer bepaald
voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid en het gewaarborgd inkomen.
Operationele doelstellinq.
Een voorstel van tekst indienen naar aanleiding van de evaluatie door de sociale partners.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

1

IAB

De opmaak van de
nodige
ontwerpteksten

Datum van de
aanvraag tot
opmaak van een
tekst + 15 - 30
dagen

Referentie voor
de evaluatie
Aantal teksten
dat wordt
ingediend
binnen de 15 30 dagen na de
datum van de
aanvraag

Doelwaarde
80%
binnen de
15 dagen
en
100%
binnen de
30 dagen

4.1.3.2. Aanvullende opleiding van de preventieadviseurs
Beleidsprioriteit
Uit een studie over de evaluatie van de vormingen van preventieadviseurs en veiligheidscodrdinatoren
blijkt dat er zich een santal problemen voordoen op het vlak van de inhoud en de organisatie van deze
aanvullende vorming. Ook Cobeprev heeft hier een aantal aanbevelingen gedaan. In 2018 werd het
jaarlijkse welzijnscongres gewijd aan de rol van de preventieadviseur in een veranderende samenleving.
Het is dan ook noodzakelijk om de aanvullende vorming van de preventieadviseurs aan te passen aan
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de uitdagingen op gebied van welzijn in de 21ste eeuw. Ingevolge deze evoluties hebben de sociale
partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk het initiatief genomen om een
grondig onderzoek te verrichten naar de aanpassingen aan de regelgeving die noodzakelijk zijn om de
vorming van de preventieadviseurs en veiligheidscobrdinatoren bij de tijd te brengen.
Operationele doeistellinq
De structuur en de opleidingen van de preventieadviseurs aanpassen aan de huidige noden van de
ondernemingen en aan de nieuwe risico's die zich voordoen.
Indicator(en)

Eindverantwoordelijke

Nr.
2

HUA

3

HUA

Indicator
Actie
Opvolging van
voorbereidende
werkzaamheden in de
bevoegde CAH van de
HRPBW
Opstelling van een OKB over
de aanvullende vorming van
PA

Evaluatiedatum
06/2020

03/2021

Doelwaarde
JA

Referentie voor de evaluatie
Participatie aan CAH,
adviezen

OKB opgesteld en
voorgelegd aan de Minister

JA

4.1.3.3. Welzijnsbeleid gericht op KMO's
Beleidsprioriteit
Speciale aandacht dient te gaan naar de KMO's en de heel kleine ondernemingen om hen te helpen bij
het invoeren van een preventiebeleid. Onderzoek naar hun specifieke behoeften, het voorzien van
ondersteuning en begeleiding door onder meer samen met de sociale partners van de sector tools
specifiek voor de KMO's te ontwikkelen en ter beschikking te stellen (OiRA's, SOBANE déparis, MSA fiches
per beroep ... ).
Operationele doelstellinq
Bevorderen van preventie in de KMO's.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

4

HUA

5

HUA

6

HUA

7

HUA

8

HUA

Indicator
Actie
Ontwikkeling van OiRAtools
Promoten van ontwikkelde
OiRA-tools

Evaluatiedatum
Jaarlijks

Referentie voor de
evaluatie
Aantal tools ontwikkeld

Doelwaarde
1

Jaarlijks

Aantal acties ter promotie
van een tool en
implementatie van de tool
e-learningmodule ter
beschikking
Sensibiliseringsinstru ment
WOW KMO ter
beschikking
Aantal acties ter promotie
van de e-learning

1

e-learningmodule
ontwikkeld
Sensibiliseringsinstrument
ontwikkeld WOW KMO

12/2019

Promotie voor elearningmodule

03/2020

12/2019

JA
JA

1
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4.1.3.4. Frequentie van het periodiek gezondheidstoezicht
Beleidsprioriteit
Sinds 1 januari 2016 is de tariefregeling van EDPBW niet langer enkel gekoppeld aan het
gezondheidstoezicht. Dit vormt onder meer de aanieiding voor bepaalde externe diensten om praktijken
te installeren waarbij de tussentijd van de periodieke gezondheidsbeoordelingen systematisch wordt
veriengd met één jaar of soms zelfs met meer dan een jaar (wat onwettelijk is) zonder dat in tussentijd
een gepast systeem voor toezicht op de blootstelling in het kader van het gezondheidstoezicht wordt
uitgevoerd. Daarnaast is het zo dat er soms druk op de preventieadviseur-arbeidsarts wordt gelegd om
de periodieke medische onderzoeken snel af te handelen, wat de meerwaarde ervan ernstig
hypothekeert. Er is daarnaast een toenemende schaarste aan arbeidsartsen, zeker in verhouding tot het
aantal aan hen opgelegde taken. Er dient dus te worden nagegaan hoe de frequentie van het
gezondheidstoezicht van werknemers kan worden gewijzigd en hoe de taken van de preventieadviseurarbeidsarts kunnen worden aangepast om bepaalde problemen op te lossen.
Operationele doelstellinq
Opstellen van een ontwerp KB tot aanpassing van de frequentie van het gezondheidstoezicht.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

9

HUA

Indicator
Actie
Opstellen van een OKB tot
aanpassing van de
frequentie van het
gezondheidstoezicht

Evaluatiedatum
06/2019

Referentie voor de
evaluatie
OKB opgesteld en
voorgelegd aan de
Minister

Doelwaarde
JA

4.1.3.5. Nieuwe administratieve processen voor paritaire comités
Beleidsprioriteit
Eerst in het kader van de WWW wet, maar nadien ook ais gevolg van nieuwe regionale wetgeving met
betrekking tot het betaald educatief verlof en het bieden van rechtszekerheid aan positieve actieplannen
zijn nieuwe (beslissings)taken toegekend aan de sectorale paritaire comités. Een vlotte afhandeling van
deze nieuwe taken is belangrijk voor de uitvoering van dit beleid.
Operationele doelstellinq
De kwaliteitsvolle, administratieve afhandeling van nieuwe (besiissings)taken door paritaire comités
garanderen.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

10

COA

Indicator
Actie
In ontvangst nemen en
bewaren van de aanvragen
met het oog op de opvolging
van de termijnen voorzien in
de bepalingen in de wwwwet

Evaluatiedatum
12/2019

Referentie voor de
evaluatie
Gevalideerde procedure

Doelwaarde
JA
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11

COA

12

COA + ICT

Toepassen van de nieuwe
procedure educatief verlof
zoals deze is ingesteld door
de Vlaamse overheid
Toepassen van de
elektronische procedure
voor de indiening van de
bonusplannen via E-bonus

09/2019

04/2019

Paritaire comités die
beslissing nemen in het
kader van nieuwe
procedure
E-bonus functioneert

JA

JA

4.1.3.6. Sociale programmatie 2019-2020
Beleidsprioriteit
Sociaal overleg en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten is een belangrijke pijler van ons
arbeidsmodel. Elke twee jaar sluiten sectoren in officiële paritaire comités een sociaal akkoord af met
nodige collectieve arbeidsovereenkomsten en meestal gekaderd binnen een interprofessioneel akkoord
(door de zogenaamde Groep van 10). De eerste helft van 2019 is in dit kader een zéér belangrijke
periode. Tevens wordt in deze periode gestart met de omzetting van intersectorale akkoorden in de nonprofit in (sub)sectorale CAOs. Een succesvolle ondersteuning van dit sociaal overleg is een belangrijke
prioriteit voor DG COA.
Operationele doelstellinq
Kwaliteitsvol faciliteren van de sectorale onderhandelingsprocessen in de paritaire comités, na de
definiëring van de loonnorm en het (mogelijks) afsluiten van een interprofessioneel akkoord in de eerste
helft van 2019 door het opstellen van thematisch fiches die onderhandelaars in de diverse paritaire
comités kunnen gebruiken en door de procesfacilitatie van de onderhandelingen in deze paritaire
comités.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

13

COA

14

COA

15

COA

Indicator
Actie
opstellen van thematische
fiches ter voorbereiding
van de caoonderhandelingen 20192020
Procesfacilitering caoonderhandelingen 20192020

Procesfacilitering
omzetting intersectoraal
akkoord in de non-profit

Evaluatiedatum
05/2019

Referentie voor de
evaluatie
Aantal thematische fiches
beschikbaar voor
onderhandelaars

Doelwaarde
Minimaal
10

09/2019

Aantal paritaire comités
waarbinnen een aanzet is
gegeventot
onderhandelingen over
een sociaal akkoord
Aantal betreffende
paritaire comités
waarbinnen een aanzet is
gegeven tot
onderhandelingen over
een sociaal akkoord

80%
van aile
PCs

09/2019

800/0
van aile
nonprofit
PCs

4.1.3.7. Startersjobs voor jongeren
Beleidsprioriteit
De arbeidsparticipatie van laaggeschoolde jongeren verhogen.
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Operationele doelstellinq
Verlagen van de bruto-loonkost voor de werkgever voor jongeren betaald aan het minimumloon, met
behoud van het normale nettoloon voor de jongere.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

16

WEA

Voltooiing
van
de
regeling startersjobs
de
opgenomen
in
arbeidsdeal

06/2019

Referentie
voor de
evaluatie
Wetgeving
van kracht

Doelwaarde
JA

4.1.3.8. Sociaal zekerheidsstatuut werklozen ver verwijderd van de
arbeidsmarkt
Beleidsprioriteit
Werklozen met een medische, mentale, psychische of psychiatrische (MMPP) problematiek, of met een
blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 % moeten op gepaste manier begeleid worden
(gewestbevoegdheid) en ondertussen een correcte sociale bescherming genieten (federale
bevoegdheid).
Operationele doelstellinq.
Voorzien in een specifieke begeleiding naar tewerkstelling (gewestbevoegdheid), tijdens dewelke ze een
specifieke uitkering ontvangen (federale bevoegdheid).
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

17

WEA

Het specifiek
uitkeringsstatuut
is operationeel

06/2019

Referentie
voor de
evaluatie
Wetgeving van
kracht

Doelwaarde
JA

4.1.3.9. Hervorming werkloosheidsstelsel
Beleidsprioriteit
Bij korte werkloosheidsperiodes tussen twee tewerkstellingen zou het netto inkomensverlies voor de
werkloze verder moeten beperkt worden, zodat de vroegere levenstandaard en consumptiepatroon zo
goed mogelijk kan behouden blijven. Na een zekere werkloosheidsperiode kan een sterkere daling van
de werkloosheidsuitkeringen leiden tot een intensifiëring en verruiming van het zoekgedrag.
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Operationele doelstellinq
De regeling voor vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen aanpassen, zodat het
stelsel eenvoudiger is, meer activerend werkt en sociaal rechtvaardiger is voor laagverdieners, en
opleidingsinspanningen beter beloont.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

18

WEA

Uitwerken van het
nieuwe stelsel van
degressiviteit in een
regelgeving

06/2019

Referentie
voor de
evaluatie
Regelgeving
van kracht

Doelwaarde
JA

4.1.3.10. Verschillen tijdskrediet en loopbaanonderbreking
Beleidsprioriteit
In het kader van de betere verzoening van arbeid en gezin bieden de stelsels van tijdskrediet
(privésector), loopbaanonderbreking (publieke sector) en thematische verloven (beide) mogelijkheden
om tijdelijk minder te werken. In een dynamische arbeidsmarkt, waar werknemers regelmatiger
veranderen van werkgever, is een gelijke behandeling van private en publieke sector noodzakelijk,
teneinde de hinderpalen voor mobiliteit tussen publieke en private sector (en omgekeerd) weg te werken.
Operationele doelstellinq
De eind 2018 nog resterende verschillen tussen het tijdskrediet (privésector) en de
loopbaanonderbreking (federale publieke sector) wegwerken.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

19

WEA + IAB

Opstelling van de
regelgeving

12/2019

20

IAB

De regelgeving is
operationeel

Uiterlijk 3 maanden
na advies van
comité A

Referentie
voor de
evaluatie
Ontwerpen
van
reglementaire
teksten
goedgekeurd
op
ministerraad
en
voorgelegd
aan comité A
Aangepaste
regelgeving is
van kracht

Doelwaarde
JA

JA
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4.1.3.11. Psychosociale risico's en musculoskeletale aandoeningen
Beleidsprioriteit
PSR en MSA zijn één van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Het bevorderen van de
preventie van PSR en MSA is en blijft dan ook een belangrijke uitdaging. Om het beleid in verband met
de preventie van burn-out gestalte te geven, kunnen de bedrijven en sectoren een subsidie ontvangen
voor de ontwikkeling en implementatie van acties inzake primaire preventie. Ook dient er blijvend
aandacht te gaan naar ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau. Zo is het belangrijk een
bijdrage te leveren aan de werkzaamheden van de IAO met betrekking tot het bestrijden van geweld op
het werk. Tenslotte moeten ook de sensibiliseringsacties worden verdergezet en moet er blijvend ingezet
worden op de ontwikkeling van nieuwe tools.
Operationele doelstellinq
De verscheidene actoren op het terrein meer bewust maken van de impact en de noodzaak van de
preventie van de PSR en de MSA.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

Indicator
Actie

Evaluatiedatum
06/2019

Referentie voor de
evaluatie
Advies over de
ontwerpen van
conventie en
aanbeveling en
deelname aan de
internationale
arbeidsconferentie
Aantal beslissingen
meegedeeld aan de
aanvragers en aantal
betalingen

Doelwaarde
JA
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HUA

IAO-conventie en
aanbeveling inzake geweld
op het werk

22

HUA

Opvolgen van de dossiers in
verband met de betoelaging
van projecten ter preventie
van burn-out

12/2019

23

HUA

Ter beschikking stellen van
het publiek van goede
praktijken ter preventie van
burn-out

12/2020

24

HUA

Jaarlijks

25

HUA

Organisatie van overleg met
de diensten van de minister
van sociale zaken in het
kader van de preventie van
burn-out
Participatie aan de OSHcampagne MSA

Jaarlijks vanaf
12/2020

Acties uitgevoerd

2

26

HUA

Alarmindicatoren PSR in de
onderneming en impact van
de managementstijl op de
PSR

12/2019

Onderzoeksverslagen
die worden
ontvangen en via
onze website ter
beschikking worden
gesteld

JA

Op basis van de
gesubsidieerde
projecten goede
praktijken bepalen
en deze ter
beschikking stellen
van het publiek via
de website
Aantal opgezette
partnerships

100 0/0
van de
correct
ingediend
e
dossiers
JA

1

26

4.1.3.12. Bescherming van de werknemers bij blootstelling aan
chemische agentia
Beleidsprioriteit
Eén van de belangrijkste aandoeningen van deze tijd zijn de verschillende vormen van kanker. Een
belangrijk santal van deze kankers zijn het direct of indirect gevolg van blootstelling aan
kankerverwekkende agentia. Meer algemeen kan de blootstelling aan aile gevaarlijke chemische agentia
negatieve gevolgen hebben voor de werknemers. Daarom wordt op Europees vlak sterk ingezet op de
preventie van blootstelling aan chemische (kankerverwekkende) agentia. Dit blijkt onder meer uit de
OSH-campagne in verband met chemische agentia, de door het voorzitterschap van de EU ondersteunde
'roadmap on carcinogens' en de initiatieven van de Europese Commissie om bindende grenswaarden
voor blootstelling aan kankerverwekkende agentia vast te stellen. Deze initiatieven dienen vanuit
Belgische hoek mede te worden ondersteund en bevorderd.
Operationele doelstelling
Participeren aan de OSH-campagne, sensibiliseren van de werkgevers, uitwerken van meetstrategieën
voor grenswaarden en vaststellen van grenswaarden bij blootstelling evenals registreren van de
blootstellingsgegevens zijn de concrete vertaling van deze beleidsprioriteit.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

Indicator
Actie

27

HUA

Acties EU-OSHA campagne

28

HUA

29

HUA

30

HUA

Registratieplicht voor
werkgevers bij blootstelling
van werknemers aan
chemische agentia
Werkzaamheden Europese
Commissie
bindende/indicatieve
grenswaarden
Aanpassen Belgische
regelgeving met betrekking
tot grenswaarden

31

HUA

Acties tot sensibilisering van
de werkgevers, werknemers
en leerlingen van het
beroeps- en technisch
onderwijs in verband met de
risico's verbonden aan
chemische agentia

Evaluatiedatum
12/2019

Referentie voor de
evaluatie
Aantal Acties
uitgevoerd

Doelwaarde
3

06/2020

OKB opgesteld en
voorgelegd aan de
Minister

JA

Bij elke EUrichtlijn

Adviezen

JA

Na elke EUrichtlijn

OKB aanpassing
Belgische
grenswaarden
opgesteld en
voorgelegd aan de
Hoge Raad voor
preventie en
bescherming op het
werk
Aantal Acties
uitgevoerd

JA

Jaarlijks

Minimum
10
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4.1.3.13 Positieve acties in de privésector
Beleidsprioriteit
Krachtens de antidiscriminatiewetgeving vormt een direct of indirect onderscheid op basis van één van
de beschermde criteria geen enkele vorm van discriminatie wanneer dat directe of indirecte onderscheid
een positieve actiemaatregel vormt.
Om dergelijke positieve acties in ondernemingen te faciliteren, wat een gunstig effect kan hebben op de
werkgelegenheidsgraad van kansengroepen, is het noodzakelijk hen rechtszekerheid te bieden dat het
door hen opgezette actieplan wel degelijk in overeenstemming is met de wetgeving.
Operationele doelstelling
De collectieve arbeidsovereenkomsten of toetredingsaktes inzake positieve acties afgesloten in een
onderneming worden onderworpen aan een goedkeuringsprocedure, wat latere discussies over het al
dan niet discriminerend karakter van de actie voorkomt.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

Indicator
Actie

Evaluatiedatum

32

COA

Instaan voor de ontvangst
na neerlegging en/of
registratie van de positieve
actieplannen

12/2019

33

FOD + UNIA
+ IGVM

Permanent

34

COA/WEA

De hiertoe opgerichte
commissie geeft advies aan
de Minister over de
conformiteit van het
positief actieplan
Tweejaarlijkse evaluatie
van de effecten van de
goedgekeurde plannen,
samen met NAR

Tweejaarlijks,
eerste maal

Referentie voor de
evaluatie
Eerste positieve
actieplannen
ontvankelijk
verklaard en/of
geregistreerd
Advies bij minister
binnen de 50 dagen
na datum registratie
cao of
toetredingsakte
Evaluatierapport
tijdig afgeleverd

Doelwaarde
JA

JA

JA

03/2021
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AFDELING 4.2. VOORBEREIDING EN EVALUATIE VAN HET BELEID
4.2.1. Inleiding
Beleidsevaluatie is het sluitstuk van de cyclus beleidsvoorbereiding-beleidsuitvoering-beleidsevaluatie
en op zich weer het startpunt voor nieuwe beleidsvoorbereiding.
De FOD wil, in overleg met andere actoren betrokken bij de evaluatie (Nationale bank, Hoge Raad voor
de Werkgelegenheid, Planbureau, FOD Economie, sociale parastatalen, sociale partners ... ) bijdragen tot
een betere beleidsevaluatie onder andere door :
• voorafgaand aan de invoering van belangrijk nieuw beleid na te denken over de manier waarop
het kan worden geëvalueerd en op deze basis voorstellen ter evaluatie te formuleren aan de
Minister en welke de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor zijn;
• optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming (Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid) om deelaspecten van het beleid inzake
werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg te evalueren, op eigen initiatief, of op vraag van de
minister ;
• de inhoud van de sectorale cao's te ontsluiten via thematische studies aangevuld met een
evaluatie van de resultaten van deze cao's op basis van beschikbare gegevensbronnen.
Bovendien zal de FOD verbetervoorstellen aan de bestaande regelgeving formuleren, die onder meer
kunnen duidelijk worden uit de toepassing ervan of worden geïdentificeerd bij het toezicht op die
regelgeving (inspectiediensten).
Onder andere op basis van opgemaakte beleidsevaluaties moet de op de FOD aanwezige expertise
optimaal gebruikt worden bij de beleidsvoorbereiding.
Enerzijds gebeurt dit op eigen initiatief van de FOD, onder andere door :
na de federale verkiezingen een kort document te bezorgen aan de formateur(s) met de
•
belangrijkste beleidsprioriteiten inzake werk;
Telkens een nieuwe federale minister van werk aantreedt fiches te bezorgen over de
•
voornaamste uitdagingen inzake werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, waarbij naast de
probleemstelling en de pistes van remediëring in de mate van het mogelijke ook de budgettaire
effecten worden opgenomen ;
•
Begin september van elk jaar aan de minister een inputdocument in beide landstalen te
bezorgen te voorbereiding van de beleidsnota van de minister ;
Behalve bij hoogdringendheid, binnen een termijn van 2 maanden na indiening van een
•
wetsvoorstel in het Parlement met betrekking tot werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
een nota te bezorgen aan de Minister met een beoordeling van het wetsvoorstel ;
Spontaan aan de Minister notas te bezorgen met voorstellen tot verbetering van de kwantiteit
•
en de kwaliteit van de arbeid.
Anderzijds gebeurt dit op vraag van de Minister van Werk, onder andere door :
Het iaten opmaken door de FOD van nota's en fiches met betrekking tot aspecten van de
•
werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg die deel uitmaken van de politieke actualiteit
(regeerakkoord, beleidsnota minister, pistes die binnen de regering gelanceerd worden,
voorstellen van de sociale partners, ...)
Het actief betrekken van de technische expertise van de FOD in de fase van voorbereiding van
nieuwe regelgeving, desgevallend de participatie van FOD-medewerkers bij de werkgroepen.

4.2.2. Opdrachten voor de voorbereiding en de evaluatie van het beleid
Hieronder worden kort de verscheidene opdrachten voor de voorbereiding en de evaluatie van het beleid
voorgesteld die voortdurend worden uitgevoerd door de administraties en waarvoor permanente
middelen nodig zijn. Een meer gedetailleerde en nauwkeurige lijst is beschikbarr in een aanvullend
document.
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4.2.2.1. Gemeenschappelijke processen voor aile administraties
a) Op eigen initiatief of op aanvraag nota's opstellen voor de minister / de Beleidscel / andere
instanties (de mi nister/staatssecreta ris sociale fraudebestrijding, de NAR, Comité A, de
expertengroep, ... ) die voorstellen bevatten.

4.2.2.2. Collectieve Arbeidsbetrekkingen
a) Informatie geven over de staat van de sectorale onderhandelingen via thematische overzichten
en analyses van de inhoud van de (inter)sectorale CAO's en de follow-up/het onderzoek van de
sectorale evoluties door paritaire comités op aanvraag.
b) De organisatie van onderzoeken en de opstelling van adviezen door paritaire comités op vraag
van de Minister of andere instanties (bv. de Nationale Arbeidsraad).
c) Agenda's van paritaire comités, die een centrale roi spelen in het cao-overleg, voorbereiden.

4.2.2.3. Individuele Arbeidsrelaties
a) Op de website van de FOD trimestriële analyses publiceren over de collectieve ontslagen en de
sluitingen.

4.2.2.4. Humanisering van de Arbeid
a) Een nationale visie opstellen van het welzijn op het werk door nationale studies, onderzoeken en
enquêtes uit te voeren over de arbeidsomstandigheden en de beroepsrisico's.

4.2.2.5. Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
a) Statistieken en studies over de werkgelegenheid en arbeidsmarkt opstellen en ter beschikking
stellen van een breed publiek.
b) Opvolging van de evolutie van de arbeidsparticipatie van werknemers van vreemde origine door
een jaarlijkse rapportering aan de OESO en het opmaken om de 2 jaar van het socio-economisch
rapport in samenwerking met UNIA.
c) Instaan voor het luik werkgelegenheid in het kader van de Belgische bijdrage aan het Europees
semester, en instaan voor de coërdinatie van de opmaak van de verslagen die de Belgische
regering moet indienen bij Europese en internationale instellingen.
d) In samenwerking met het Instituut gelijke kansen vrouwen en mannen de loonkloof tussen
mannen en vrouwen in kaart brengen, duiden en aanbevelingen formuleren.

4.2.3. Bijkomende acties voor 2019-2021
4.2.3.1. Platformeconomie
Beleidsprioriteit
De platformeconomie is in voile groei en wordt een fenomeen waar men niet meer om heen kan. De
elektronische platformen stellen zich voor als een vector van werkgelegenheid door de rechtstreekse
relatie die ontstaat tussen particulieren, de stijgende flexibiliteit van het werk en de bevordering van het
ondernemerschap. Ze doen echter vele vragen rijzen op het vlak van het wettelijke kader dat van
toepassing is en de vormen van werkgelegenheid die ze willen ontwikkelen.
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Operationele doelstellingen
De studies over de platformeconomie voortzetten door zoveel mogelijk informatie te verzamelen en de
verscheidene «soorten » platformen te identificeren om het statuut van de dienstverlenende
« werknemers » te verduidelijken.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

35

Alle AD's

Voortzetting van de
studies over de
platformeconomie

12/2019

Referentie voor
de evaluatie
Voortgezette
studies
en
die
voorstellen
worden
geformuleerd
betreffende een
omkadering
de
binnen
federale
bevoegdheden.

Doelwaarde
JA

4.2.3.2. Aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden
Beleidsprioriteit
Een wet van 5 mei 2014 heeft een wettelijk kader vastgelegd teneinde de verschillen tussen arbeiders
en bedienden op het gebied van aanvullende pensioenen af te schaffen. Deze afschaffing zal geleidelijk
zijn en het harmoniseringsproces is op 1 januari 2015 begonnen. In principe zal het op 1 januari 2025
eindigen. De verantwoordelijkheid voor het wegwerken van deze verschillen in behandeling berust in
eerste instantie bij de sectoren en vervolgens bij de ondernemingen. Zo moeten de sectoren ten laatste
vôôr 1 januari 2023 een sectorale cao hebben neergelegd betreffende de harmonisering van de sectorale
pensioenen van de twee statuten in hun activiteitsector. De opgelegde timing, de complexiteit en het
maatschappelijk belang van dit harmonisatiethema vereisen een nauwgezette opvolging en monitoring.
Operationele doelstellinq.
De FOD WASO ondersteunt de sectoren en zorgt dat de tweejaarlijkse rapportering kwaliteitsvol gebeurt.
De FOD WASO reikt in het licht van de deadline 01 januari 2023 het nodige evaluatiemateriaal aan.
Indicator(en)
Indicator
Nr.
36

Eindverantwoordelijke
COA

Actie
Opvolging van de
activiteiten van de
sectoren in kader van
harmoniseringsproces
aanvullende
sectorpensioenen
ter ondersteuning
van de NAR
voor opmaak van
haar evaluatierapport

Evaluatiedatum
06/2020

Referentie voor de
evaluatie
Overzicht van de
activiteitenverslagen
beschikbaar

Doelwaarde
JA
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4.2.3.3. Re-integratie van personen die arbeidsongeschikt zijn
Beleidsprioriteit
In 2016 werd een re-integratietraject na afwezigheid wegens ziekte of ongeval ingevoerd in de
welzijnswet-werknemers. Deze regelgeving voorzag in een evaluatie ervan door de sociale partners.
Deze evaluatie vindt concreet plaats in het platform 'return to work' opgericht in de schoot van de
Nationale Arbeidsraad en in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. De FOD WASO
werkt mee aan deze evaluatie onder meer door het inventariseren van de leemtes in het ingevoerde
systeem en door een samenwerking tussen het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad en van de
Hoge Raad. Op basis van de evaluatie van de wetgeving en de praktische toepassing ervan zal het
mogelijk zijn nieuwe beleidsvoorstellen te doen met het oog op de verbetering van het reintegratietraject.
Operationele doelstelling
Meewerken aan de evaluatie van de regelgeving inzake re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
en op basis van deze evaluatie voorstellen doen ter verbetering van de regelgeving.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

Indicator
Actie
Onderzoek evaluatie impact
nieuwe reglementering op
de re-integratie op het werk
Participeren aan
werkzaamheden van de NAR
en de HRPBW

Evaluatiedatum
09/2020

Referentie voor de
evaluatie
Verslag gepubliceerd

Doelwaarde
JA

12/2019

Adviezen verstrekt

JA
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HUA

38

HUA

39

HUA

Inventaris van lacunes in de
wetgeving

12/2019

Inventaris van
lacunes

JA

40

HUA

Voorstellen tot verbetering
van de wetgeving

12/2020

OKB opgesteld en
voorgelegd aan
Minister

JA

41

HUT

Deelname aan de opmaak
van een
gemeenschappelijke site
over de burn-out in
samenwerking met de FOD
Sociale Zekerheid, het
RIZIV, Fedris, de FOD
Volksgezondheid.

12/2019

De delen van de site
van de bevoegdheid
van de FOD
Werkgelegenheid
werden bezorgd.

JA

4.2.3.4. Verslaggeving van sectoraal overieg
Beleidsprioriteit
België staat bekend om zijn uitgebouwd systeem van sociaal overleg. Zoals in de recentste
regeringsverklaring staat is het belangrijk dat dit sociaal overleg wordt gevaloriseerd. De kwaliteit van
de sociale dialoog verdient dus voortdurende aandacht. Monitoring van dit sociaal overleg is een eerste,
belangrijk instrument in dit kader. Om deze monitoring te verbeteren wil AD COA zijn verslaggeving over
dit sectoraal overleg verbeteren.
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Operationele doelstelling
Zorgen voor volledige en betrouwbare informatiebronnen over de rectorale collectieve
arbeidsovereenkomsten door het kwaliteitsvol maken en publiceren van tussentijdse, thematische en
eindverslagen over dit sectoraal overleg.
Indicator(en)

Nr.

Indicator

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

Referentie voor de
evaluatie
Gepubliceerd rapport

Doelwaarde
JA

42

COA

Verslag sectoraal
overleg 2017-2018 en
overleg 2019-2020

09/2019 en
06/ 2021

43

COA

Gedeeltelijke evaluatie
van de resultaten van
het sectoraal overleg

06/ 2020

Evaluatieverslag
gepubliceerd op de site
van de FOD WASO

JA

44

COA

Thematische sectorale
analyses

Jaarlijks op 31/12

3

45

COA

Evaluatie systeem
sociale bemiddeling in
de publieke sector

12/2019

Aantal thematische
analyses ter beschikking
in een verslag
Evaluatierapport
beschikbaar

JA

4.2.3.5. Werkloosheidsreglementering
Prioriteit van de FOD WASO
De basis voor de ganse werkloosheidsverzekering ligt nog steeds verankerd in de besluitwet van 28
december 1944. Deze uiterst summiere basiswet (één artikel) bevat niet eens de grote principes die aan
de basis liggen van de werkloosheidsverzekering, zoals de regels voor toegang tot de uitkeringen, de
voorwaarden voor het genot van de uitkeringen, de regels voor bepaling van het bedrag van de
uitkeringen, ... Bovendien is een aanpassing van deze wet aan de opeenvolgende staatshervormingen,
met een gedeeltelijke bevoegdheidsoverdracht naar de Gewesten en Gemeenschappen, aangewezen.
Om volledig tegenmoet te komen aan de voorschriften van de nieuwe Grondwet van 1994, die stelt dat
het recht op sociale zekerheid gewaarborgd wordt door de wet, is een nieuwe, meer uitgebreide en
rechtszekere basiswetgeving voor het recht op werkloosheidsuitkeringen aangewezen.
Operationele doelstelling
Uitbreiding van de basiswetgeving inzake werkloosheidsverzekering, zodat tegemoetgekomen wordt aan
de huidige bezwaren van het Grondwettelijk Hof.
Indicator(en)

0

Eindverant-

woordelijke
46

WEA

Indicator
ctie

Evaluatiedatum
Opmaken ontwerp
basiswet

06/2020

Referentie voor de
evaluatie
Ontwerp basiswet
opgemaakt en
overgemaakt aan de
Minister

Doelwaarde
Ja
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4.2.3.6. Studentenarbeid
Prioriteit van de FOD WASO
De afwijkende regeling inzake sociale zekerheidsbijdragen voor studenten is wellicht overbodig geworden
door de opeenvolgende verlagingen van de werkgeversbijdragen (tax-shift en bijdragevermindering lage
lonen). Bovendien geeft de gunstregeling inzake sociale zekerheid en de personenbelasting aan de
student een verkeerd idee over een realistisch netto-inkomen uit loontrekkende arbeid en kan het
oorzaak zijn van het niet verderzetten van studies. Er dient dan ook onderzocht of deze specifieke
bepalingen voor studentenarbeid nog nuttig en gewenst zijn: indien overbodig geworden kan de
schrapping ervan ook een belangrijke vereenvoudiging betekenen.
Operationele doelstelling
Onderzoeken of de specifieke regeling voor studentenarbeid sociale zekerheidsbijdragen en fiscaliteit
behouden moet blijven.
Indicator(en)

Nr.
47

Eindverantwoordelijke
WEA

Indicator
Actie
Evaluatiedatum
Grondige analysenota
over nood aan
specifieke regeling
voor studentenarbeid.

12/2019

Referentie voor de
evaluatie
Nota overgemaakt aan
minister

Doelwaarde
JA

4.2.3.7. Opleidingsinspanningen
Beleidsprioriteit
Komen tot een participatiegraad éan opleiding die in lijn ligt met de best presterende EU-lidstaten.
Operationele doelstellinq
Tweejaarlijkse evaluatie van het niveau en de evolutie van de opleidingsinspanningen.
Indicator(en)

Nr.
48

Eindverantwoordelijke
WEA + RCT

Indicator
Actie
Evaluatiedatum
Evaluatie van het niveau en
de evolutie van de
opleidingsinspanningen voor
werkende in België

Tweejaarlijks
evaluatierapport
vanaf 12/2019

Referentie voor
de evaluatie
Evaluatieverslag
opgemaakt en
overgemaakt
aan Minister

Doelwaarde
JA

4.2.3.8. Datawarehouse arbeidsmarkt
Beleidsprioriteit
Meten is weten. Beschikken over een performante basis (gegevensbank) voor het maken van
beleidsevaluaties en -beslissingen draagt bij tot goed beleid. Mede dank zij de Kruispuntbank beschikken
we in België over een performant instrument dat voor verschillende doeleinden kan gebruikt worden en
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dat uiterst nuttig is bij de beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding op gebied van arbeidsmarkt en sociale
bescherming: het "datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming". Dit instrument onderhouden
en nog performanter maken is een investering in toekomstig accuraat beleid.
Operationele doelstellinq
Systematisch bijdragen tot het onderhouden en constant verbeteren van het datawarehousearbeidsmarkt en sociale bescherming.
Indicator(en)

Nr.
49

Indicator

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

WEA

Actieve inbreng in de
verdere ontwikkeling
van het
datawarehouse AMSB

Permanent

Referentie voor de
evaluatie
Bijdrage aan voorstellen
tot verdere ontwikkeling
datawarehouse AMSB
(o.a. verdere integratie
variabele 'opleiding",
indicatoren over socioeconomische
achtergrond, ...)

Doelwaarde
JA

4.2.3.9. Nationale enquête over de arbeidsomstandigheden
Beleidsprioriteit
Kunnen beschikken over een nationale enquête over de arbeidsomstandigheden is een absolute
voorwaarde om het beleid inzake welzijn op het werk en de nationale strategie inzake welzijn op het
werk te kunnen uitwerken. Deze nationale enquête zorgt er immers voor dat men op een objectieve en
regelmatige basis een beeld verkrijgt van de arbeidsomstandigheden in de Belgische ondernemingen en
in de verschillende sectoren de belangrijkste beroepsrisico's kan identificeren. Dit maakt het mogelijk
meer gerichte acties te ondernemen, opdat de meest efficiënte preventiemaatregelen kunnen worden
getroffen. Deze doelstelling kadert in het beleid van de minister die zijn akkoord heeft gegeven voor een
samenwerking met EUROFOUND om een nieuwe enquête te realiseren.
Operationele doelstelling
In samenwerking met EUROFOUND de nationale enquête naar de arbeidsomstandigheden realiseren en
de resultaten ervan analyseren.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantw
oordelijke

50

HUA

51

HUA

52

HUA

Indicator
Actie

Referentie voor de
evaluatie
Overeenkomst met
Eurofound ondertekend

Doelwaarde
Ja

12/ 2020

Krijgen van de
gegevensbestanden

Ja

12/2021

Verslag over de
arbeidsomstandigheden
in België

Ja

Evaluatiedatum
Voorbereiding van de
samenwerking met
Eurofound
Vergaren van de
Belgische gegevens
door Eurofound voor
specifieke analyse
Analyse van de
Belgische gegevens

12/2019
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4.2.3. 10. EU strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk
Beleidsprioriteit
Omzetten van het Europees strategisch kader 2014-2020 in een nationale welzijnsstrategie en, in
voorkomend geval, meewerken aan de totstandkoming van een nieuw Europees strategisch kader.
Operationele doelstelling
De nationale STRATEGIE OSH 2014-2020 wordt uitgevoerd.
Indicator(en)

Nr.

Indicator

Eindverantwoordelijke

53

HUA

54

HUA

Actie
Jaarverslag uitvoering van
de Nationale Strategie
Jaarlijks
actieplan
en
opvolging
ervan,
met
rapportering op Europees
niveau over zijn uitvoering.

Evaluatiedatum
Jaarlijks tot
2020
Jaarlijks tot
2020

Referentie voor de
evaluatie
Jaarverslag over de
opvolging
Jaarlijks actieplan
opgesteld

Doelwaarde
JA
JA

4.2.3.11. Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk
Beleidsprioriteit
De EDPBW spelen een belangrijke roi in de ondersteuning van de bedrijven, vooral KMO's, bij het voeren
van een preventiebeleid. Het is van beiang dat deze diensten zo nauw mogelijk aansiuiting vinden bij de
bedrijven om een goed inzicht te bekomen in de risico's en de te treffen preventiemaatregelen. Het is
dan ook van beiang dat deze EDPBW regelmatig deze bedrijven bezoeken. Daartoe dient de regeling
betreffende de bedrijfsbezoeken te worden verfijnd. Daarnaast is er een behoefte om een beter zicht te
krijgen op de resultaten van deze EDPBW. Hiertoe dient het jaarverslag van deze diensten te worden
geactualiseerd.
Operationele doelstellinq
Het aanpassen van de regelgeving opdat de EDPBW regelmatig bedrijfsbezoeken zouden doen en het
actuaiiseren van het jaarverslag van de EDPBW.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

Indicator
Actie

55

HUA

OKB bedrijfsbezoeken

Evaluatiedatum
12/2019

56

HUA

OKB jaarverslag EDPBW

12/2021

Referentie voor de
evaluatie
OKB opgesteld en
voorgelegd aan de
Minister

Doelwaarde
JA

OKB opgesteld en
voorgelegd aan de
Minister

JA
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4.2.3.12. Projecten ter preventie van burn-out
Beleidsprioriteit
In 2018 werd een kader gecreëerd, waardoor projecten ter preventie van burn-out die ingediend worden
door de ondernemingen of sectoren een toelage kunnen ontvangen die gefinancierd wordt door de
bijdragen die de werkgevers betalen in het kader van de inspanningen voor risicogroepen. In 2018 en
2019 wordt voor dergelijke projecten een toelage toegekend. Er zal in 2020 in overleg met de sociale
partners in de Nationale Arbeidsraad onderzocht worden of door middel van deze betoelaging effectief
bijgedragen wordt aan de preventie van burn-out.
Operationele doelstellinq
Participeren aan de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad over het impact van de pilootprojecten
ter preventie van burn-out ter ondersteuning van het door de NAR op te stellen evaluatieverslag.
Indicator(en)
Indicator

Eindverantwoordelijke

Nr.
57

HUA

Actie
Participeren aan
werkzaamheden van de NAR

Evaluatiedatum
12/2020

Referentie voor de
evaluatie
Adviezen verstrekt

Doelwaarde
JA

4.2.3.13. Financiering van de externe diensten voor preventie en
bescherming op het werk
Beleidsprioriteit
Om de werking van de EDPBW beter te laten inspelen op de risico's en de behoeften van de diverse
sectoren en ondernemingen, werden in 2016, in uitvoering van het akkoord van de groep van 10, nieuwe
financieringsregels vastgesteld voor EDPBW (Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het
Werk) die in werking traden in de loop van 2016 met de daaraan gekoppelde monitoring. De evaluatie
van deze maatregelen die in 2017 — 2018 een aanvang heeft genomen client te worden verdergezet en
waar nodig en mogelijk verfijnd. Tevens dienen de resultaten van deze evaluatie uit te monden in
aanpassingen van de regelgeving.
Operationele doelstelling
Evalueren van de tariefregeling van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en
het aanpassen van de tarifering van de externe diensten en de prestaties die daarvoor moeten worden
geleverd.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

58

HUA +
TWW

59

HUA

Indicator
Actie
Evaluatie van het
financieringssysteem in
samenwerking met de
bevoegde stakeholders
Voorstellen ter verbetering
van de financiering van de
EDPBW

Evaluatiedatum
12/2020

Referentie voor de
evaluatie
Evaluatieverslag

Doelwaarde
JA

06/2021

OKB opgesteld en
voorgelegd aan de
Minister

JA

37

4.2.3.14. Codificatie van het Belgisch arbeidsrecht
Beleidsprioriteit
Het geheel van arbeidsrechtelijke bepalingen is verspreid over talloze basiswetten, programmawetten,
wetten diverse en sociale bepalingen, .... Een enkele duidelijke en toegankelijke wetgeving moet zorgen
voor meer rechtszekerheid en rechtvaardigheid bij de toepassing en de toepasbaarheid voor zowel prote
ais kleine ondernemingen faciliteren. Men moet zich dus met kennis van zaken uitlaten over de
opportuniteit om tot een codificatie van het arbeidsrecht te komen, rekening houdend met het belang
van de taak en het nut ervan voor de gebruikers van het arbeidsrecht.
Operationele doelstelling
Voorbereiden van en mogelijke latere codificatie van het Belgische arbeidsrecht door het opmaken van
een volledig rapport over de volgende zaken :
— de historiek van eerdere initiatieven ter zake, zowel voor het arbeidsrecht ais daarbuiten;
—

een rechtsverg el ij king met de situatie in de andere EU-lidstaten;

— een evaluatie van de impact van een dergelijke codificatie op het investeringsklimaat (zie eerdere
gelijkaardige studies betreffende een transparente fiscale wetgeving);
het onderzoek naar de impact van een dergelijke hervorming op
o

de wetgeving sociale zekerheid (uniforme definities, ...),

o

de minderuitgaven voor de informatisering van het beheer van dossiers (sociale
secretariaten, ...) en van het kennismanagement;

o

de werklast voor de betrokken administraties;

de uitdagingen op het gebied van het sociaal overleg en van de organisatie van een dergelijke
hervorming;
— voorstellen van mogelijke pistes van aanpak van een dergelijke hervorming;
— het opstellen van een stappenplan;

Indicator
Nr.

60

Eindverantwoordelijke

WEA (+ IAB + COA)

Actie

a) Opmaken
van een
rapport
b) Opmaak
Codex
Belgische
arbeidsrecht

Evaluatiedatum
a)
12/2019
b)
06/2021

Indicator
Referentie voor de
evaluatie
a) Plan van
aanpak
opgemaakt en
goedgekeurd
b) Ontwerp Codex
overgemaakt aan
Minister

Doelwaarde
JA
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4.2.3.15. Arbeidskosten
Prioriteit van de FOD
Zowel internationale instellingen als Belgische actoren van de arbeidsmarkt (onderzoekers, sociale
partners, ...) blijven wijzen op onze hoge loonkost voor laagproductieve arbeid. Een verhoging van de
werkgelegenheidsgraad, inzonderheid voor minder-geschoolden, zal bijdragen tot een versterking van
het concurrentievermogen van de ondernemingen en de aantrekkelijkheid van België voor de
buitenlandse investeerders.
Operationele doelstellinq
Rekening houdend met de tax-shift en de evolutie van de werkgelegenheidsgraad en de
werkloosheidsgraad onderzoeken of een verdere verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen,
inzonderheid voor de mindergeschoolde arbeid, aangewezen is.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

61

WEA

Onderzoek in hoeverre
de invoering van de taxshift leidde tot een
werkgelegenheidsgraad
en werkloosheidsgraad
bij mindergeschoolden
die in de lijn ligt van de
best presterende EUlidstaten.

09/2020

Referentie
voor de
evaluatie
Onderzoek
afgeleverd
aan de
Minister

Doelwaarde
JA
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AFDELING 4.3. TOEZICHT OP DE NALEVING VAN HET BELEID

4.3.1. Inleiding
Goede regelgeving op zich volstaat niet: er moet ook toegezien worden op de correcte toepassing ervan.
Een degelijk handhavingsbeleid draagt bij tot eerlijke concurrentie via het doen respecteren door alle
actoren van de toepasselijke normen en is absolute voorwaarde om de kwaliteit van de arbeid te
bewaken.
Het handhavingsbeleid is niet beperkt tot het beteugelen van vastgestelde overtredingen. Volgens de
IAO Verdragen nr. 81 en 129 betreffende de Arbeidsinspectie, aangenomen door de Internationale
Arbeidsorganisatie en door België geratificeerd, kan men in de controleopdracht van de inspectiediensten
drie deeltaken onderscheiden:
• Informatie en advies verstrekken aan werkgevers en werknemers over de juiste en meest
efficiënte wijze om de sociale wetgeving na te leven;
• Toezicht uitoefenen op de naleving van de sociale wetgeving op de arbeidsplaatsen;
• De overheid informeren over lacunes in bestaande regelgeving (onvolkomenheden en
misbruiken), en voorstellen formuleren ter verbetering van de sociale wetgeving.
Bij het uitvoeren van zijn toezichts- en handhavingsbeleid zal de FOD WASO:
•
Via samenwerkingsprotocollen met sectoren en instellingen engagementen opnemen inzake
preventie, detectie en bestrijding van overtredingen, misbruik en oneigenlijk gebruik van de
sociale wetgeving;
•
Optimaal gebruik maken van informatie die terug te vinden is in databanken van instellingen
in België en het buitenland en de techniek van datamining ontwikkelen, die op basis van
verbanden tussen de informatie uit databanken het mogelijk maken risicoprofielen te
ontdekken en controles beter te richten;
•
Op het terrein controleacties uitvoeren om sociale fraude te voorkomen, te detecteren en te
sanctioneren. Hiertoe optimaliseert de FOD WASO de samenwerking met andere
inspectiediensten onder coërdinatie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die
ondergebracht is bij de FOD WASO . De FOD WASO werkt ook actief mee aan de controles die
georganiseerd worden in het kader van de arrondissementscellen;
•
De informatie-uitwisseling met de bevoegde Belgische en buitenlandse instellingen verder
intensifiëren en uitbouwen, o.a. om situaties van grensoverschrijdende fraude te voorkomen,
te detecteren en te sanctioneren;
•
Actief meewerken aan de controles die georganiseerd worden op initiatief van de
Arbeidsauditeur;
•
Actief meewerken aan de optimalisering van de gegevensbanken die ter beschikking staan van
de controlediensten (OASIS, GENESIS, DOLSIS, ... ) en de informatie van deze gegevensbanken
in de uitvoering van zijn controleopdrachten optimaal gebruiken;
•
Meewerken aan het regeringsproject `9 werven' met het oog op de optimalisering van de
gegevensbanken die ter beschikking van de controlediensten.
• De leiding verzekeren van de transversale projecten e-PV en e-dossier om deze projecten
verder te ontwikkelen en te onderhouden, de samenwerking tussen alle partners in beide
projecten permanent stimuleren en er voor te zorgen dat door de oprichting van een Directie
e-dossier de duurzame ondersteuning van deze beide tools en de goede samenwerking tussen
alle partners wordt gewaarborgd, zodat de inbreuken opgenomen in het Sociaal Strafwetboek
op een ge'informatiseerde wijze worden opgespoord, opgevolgd en bestraft.
De Minister:
•
Erkent en respecteert de autonomie en onafhankelijkheid van de inspectiediensten in het kader
van de uitvoering van het toezichts- en handhavingsbeleid, zoals gewaarborgd door de IAOverdragen;
•
Verzekert maximaal en rekening houdend met de budgettaire context, dat de FOD WASO wordt
voorzien van de nodige middelen inzake personeel en werking om zijn toezichts- en
handhavingstaken naar behoren te kunnen uitoefenen.
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4.3.2. Opdrachten inzake het toezicht op de naleving van het beleid
Hieronder worden kort de verscheidene opdrachten in het kader van het toezicht op de naleving van het
beleid voorgesteld die voortdurend worden uitgevoerd door de FOD en waarvoor permanente middelen
nodig zijn. Een meer gedetailleerde en nauwkeurige lijst is beschikbaar in een aanvullend document.

4.3.2.1. Collectieve Arbeidsbetrekkingen
a) De genderneutraliteit in de sectorale functieclassificaties nagaan.
b) Controle van sectorale cao's en van ondernemingscao's op vormvereiste en interne wettigheid.
c) Het financiële evenwicht van de jaarrekeningen en de verslagen van de fondsen voor
bestaanszekerheid controleren en hierover bij voorziene problemen in eerste instantie de sociale
partners en in tweede instantie de Ministier inlichten en aanzetten tot herstelmaatregelen.

4.3.2.2. Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
a) Toezicht houden op de werking en de besteding van de middelen van de sociale maribel.
b) Vervolgen van de door de verschillende inspectiediensten vastgestelde inbreuken op de sociale
wetgeving, door het desgevallend opleggen van administratieve geldboeten zoals voorzien in het
Sociaal Strafwetboek.
c) Juridisch onderzoek van potentiële gevallen van discriminatie.
d) Onderhouden, veralgemenen en verder ontwikkelen van e-PV voor alle diensten betrokken bij
het vaststellen van inbreuken opgenomen in het Sociaal Strafwetboek.

4.3.2.3. Toezicht op de Sociale Wetten
a) e-PV's opmaken voor strafrechtelijk of administratief vervolg, ook voor het vervolg inzake sociale
fraude.
b) De ondernemingen proactief en reactief controleren inzake de naleving van de
arbeidsreglementering en de collectieve arbeidsovereenkomsten.
c) De controles coërdineren op niveau van de gerechtelijk arrondissementscellen en, desgevallend,
met UNIA, in de strijd tegen het zwartwerk, de sociale fraude en de sociale dumping.

4.3.2.4. Toezicht op het Welzijn op het Werk
a) Een reactief toezicht uitoefenen via enquêtes en gemotiveerde adviezen over de vragen tot
afwijking van de reglementering inzake welzijn.
b) Een proactief toezicht uitoefenen via doelgerichte campagnes en door de betrokken sectoren op
hun verantwoordelijkheid te wijzen.
c) Een gecentraliseerd toezicht uitoefenen op ondernemingen of organen die actief zijn in
verscheidene regionale directies via de netwerken.
d) Inspecties uitvoeren van SEVESO-bedrijven en van hun contractanten.
e) Het Europees reglement REACH toepassen en de laboratoria en meetprogramma's controleren.
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4.3.3. Bijkomende acties voor 2019-2021
4.3.3.1. Veiligheidsadviezen in Seveso-bedrijven
Beleidsprioriteit
In uitvoering van het mandaat van de Nationale Veiligheidsraad en in het kader van de implementatie
van de 30 maatregelen in de strijd tegen terrorisme die de regering heeft genomen, beoogt de wet van
23 februari 2018 houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en
de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen de invoering van een uniforme
procedure om de gevoelige toegangen of functies te identificeren alsook de mogelijkheid om
veiligheidsverificaties op te leggen aan de privésector.
De bepaling van de gevoelige toegangen of functies gebeurt op basis van een risicoanalyseproces waarin
de zogenaamde `bevoegde administratieve overheden' een centrale rol spelen.
De FOD WASO is bij koninklijk besluit aangeduid als bevoegde administratieve overheid voor de Sevesobedrijven. Voor de Seveso-bedrijven met een ISPS (= International Ship and Port facility Security code)
faciliteit voorziet dit KB in een samenwerking met de FOD Mobiliteit en vervoer.
Operationele doelstellinq
Aanzetten van de Seveso-bedrijven om maatregelen te nemen om de risico's van terroristische aanslagen
en sabotage te beheersen conform de inzichten en goede praktijken die kenmerkend zijn voor de sector
van de chemische en petrochemische bedrijven.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

62

TWW

63

TWW

64

TWW

Indicator
Actie
Evaluatiedatum
Inventaris
van
de
typische
veiligheidsmaatregelen
tegen kwaad opzet die
gangbaar zijn in de
sector
van
de
chemische
en
petrochemische
bedrijven
Plan voor het uitvoeren
van inspecties m.b.t.
veiligheidsmaatregelen
tegen kwaad opzet

Werkwijze voor het
uitvoeren
van
de
impactanalyse en het
opstellen
van
een
aanvraagdossier voor
het NVO

12/2019

12/2019

12/2019

Referentie voor de
evaluatie
Een document met een
beschrijving
van
de
typische
veiligheidsmaatregelen
tegen kwaad opzet in de
chemische
en
petrochemische
industrie

Doelwaarde
JA

Een document dat de
aanpak beschrijft m.b.t.
het
uitvoeren
van
inspecties
naar
veiligheidsmaatregelen
tegen kwaad opzet
Interne procedure m.b.t.
het uitvoeren van een
impactanalyse en het
opstellen
van
een
aanvraagdossier

JA

JA

4.3.3.2. Inclusieve arbeidsmarkt zonder discriminatie
Beleidsprioriteit
De deelname van de beschermde groepen aan de arbeidsmarkt versterken.
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Operationele doelstelling
De discriminatie bij de aanwerving en op de werkplek opsporen.
Indicator(en)
Indicator
N°

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

65

TSW

Gebruik van een
methodologie
voor de
mystery
shopping en
uitvoering van
de
methodologie
die werd
ontwikkeld met
de steun van
Unia en het
Instituut

12/2019

Referentie voor
de evaluatie
Uitgevoerde test
(s) en
evaluatieverslag
voorgesteld

Doelwaarde
]A

4.3.3.3. Looncompetitiviteit
Beleidsprioriteit
Controle van de toepassing van de nieuwe loonnormwet die sinds begin 2017 in gebruik is.
Operationele doelstelling
De naleving van de (eventuele) loonnorm in de sectorale akkoorden naleven door toe te zien op de
toepassing van de wet over de loonmatiging van 26.07.1996.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

66

COA

Controle van de
CAO's die
algemeen
verbindend moeten
worden verklaard

IPA 2019-2020
(tweejaarlijks)

Referentie voor
de evaluatie
Percentage
controles van de
loonbepalingen in
de CAO's

Doelwaarde
1000/0

4.3.3.4. Aangepaste sancties
Beleidsprioriteit
Het verder zetten van de hervorming van het sociaal strafrecht door de aanvulling van het Sociaal
Strafwetboek met de nog ontbrekende luiken : de integratie van de administratieve sancties, een
regeling voor de non-bis-in-idem problematiek, de 2e fase van de integratie van de inbreuken op
bepaalde Cao's van de NAR en de inbreuken op de welzijnswetgeving.
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Operationele doelstelling
Uitwerken van een uniek uitvoeringsbesluit om alle bestaande uitvoeringsbesluiten te verzamelen in één
tekst, waarin dan ook de nog ontbrekende uitvoeringsbepalingen kunnen worden in opgenomen.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

67

WEA

Indicator
Evaluatiedatum

Actie
Ontwerpteksten voor de
verschillende luiken, nl.
administratieve sancties,
non bis in idem, Cao's van
de NAR en inbreuken
welzijn

09/2020

Referentie voor
de evaluatie
Wetsontwerp
opgesteld en
overgemaakt
aan de
bevoegde
Ministers

Doelwaarde
JA

4.3.3.5. Administratieve geldboeten
Beleidsprioriteit
In het kader van de verdere uitbouw van de efficiëntie van het administratief vervolgingsbeleid, worden
de activiteiten die de FOD WASO verzekert met betrekking tot het onderhouden en het ontwikkelen van
het elektronisch proces-verbaal en het elektronisch dossier (workflow), samengebracht in eenzelfde
organisatorische entiteit: een Directie e-Dossier. Alzo kantelt de tot nu toe doorgaans projectmatige
aanpak in een recurrente ontwikkeling- en ondersteuningsopdracht en dit ten behoeve van het
verzekeren van de performante dagelijkse werking van een grote groep partners: de sociaal inspecteurs,
de inspecteurs bij andere federale en regionale diensten, de arbeidsauditeurs, de procureurs-des-Koning,
de correctionele hoven en rechtbanken, de arbeidsgerechten, de federale en regionale directies
administratieve geldboeten, de kantoren niet-fiscale invordering, ...).
Operationele doelstelling
Komen tot een efficiënt administratief vervolgingsbeleid van de vastgestelde inbreuken op het sociaal
recht door de oprichting van een Directie e-dossier tegen 2021, waarbij het huidige financieringsmodel
van e-PV verzekerd blijft. Formuleren van voorstellen tot optimalisering van het financieringsmodel vanaf
2021 en vanuit het perspectief van de recurrente ontwikkeling- en ondersteuningsopdracht.
Indicator(en)

Nr.

Eindverantwoordelijke

68

WEA

69

Actie

Indicator
Evaluatiedatum

Verbetering van
het termijn voor
behandeling van
de dossiers
administratieve
geldboeten

12/2021

70

WEA

Oprichting van de
directie e-dossier

12/2021

71

WEA

Voorstellen tot
optimalisering van
het
financieringsmodel
e-PV vanaf 2021

06/ 2020

Referentie voor de
evaluatie
% van beslissingen
genomen binnen
de 6 maanden
Maximaal % van
de beslissingen
genomen buiten
de 12 maanden
Directie e-dossier
opgericht en
operationeel
Voorstelnota

Doelwaarde
80%

5%

JA

JA
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4.3.3.6. Beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia
Beleidsprioriteit
Uitvoeren van gerichte meetcampagnes om de naleving te controleren van de grenswaarden voor
beroepsmatige blootstelling aan chemische en fysische agentia in bepaalde sectoren of voor bepaalde
agentia_
Operationele doelstellinq
Behouden van een goed uitgerust onafhankelijk federaal laboratorium voor arbeidshygiëne om de missie
van TWW inzake het ondersteunen van het toezicht op de reglementaire bepalingen inzake blootstelling
aan chemische en fysische agentia en het bewaken van de kwaliteit van de werkplaatsmetingen te
kunnen blijven vervullen:
1) Het Europese voorstel om een bindende grenswaarde voor blootstelling aan emissies van
dieselmotoren van 50 pg/m3 in te voeren.
2) Het door de Minister bij de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk ingediende
voorstel om de grenswaarde van kristallijn siliciumdioxide te verlagen naar 0,025mg/m3 te
kunnen aftoetsen.
3) De mogelijke beslissing om in het kader van de wijziging van de asbestreglementering over te
gaan naar een verlaging van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling, zoals in Frankrijk
en Nederland, met een aangepaste meetmethode voor asbestvezels van optische naar
elektrononenmicroscopie als gevolg.
Indicator(en)
Indicator
IVr

Eindverantwoordelijke

72

TWW

73

TWW

74

TWW

Evaluatiedatum

Referentie voor de
evaluatie

12/2019

Nieuwe toestel

Doelwaard
e
JA

12/2021

Nieuwe microbalans

JA

12/2020

Nieuwe
elektronenmicrosco
op

JA

Actie

1) Aankoop nieuw
toestel voor bepaling
van blootstelling aan
dieselroet ter
vervanging huidige
toestel
2) Aankoop nieuwe
microbalans voor de
bepaling van
blootstelling aan
kwarts ter
vervanging huidige
toestel
3) Aankoop nieuwe
elektronenmicroscoo
p ter vervanging
huidige toestel
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HOOFDSTUK 5. DOELSTELLINGEN INZAKE DE INTERNE WERKING EN
HET BEHEER VAN DE FOD
AFDELING 5.1. OPDRACHT VAN DE DIENSTEN DIE DE
ORGANISATIE STEUNEN
Hieronder worden kort de verscheidene opdrachten voorgesteld die voortdurend worden uitgevoerd door
de ondersteunende diensten van de FOD en waarvoor permanente middelen nodig zijn. Een meer
gedetailleerde en nauwkeurige lijst is beschikbaar in een aanvullend document.

5.1.1. Diensten van de voorzitter
a) De klachten betreffende de werking van de FOD behandelen.
b) Onze gebruikers correct, begrijpelijk, up-to-date en tijdig informeren over de beleidslijnen die
werden vastgelegd op het vlak van de bevoegdheden van de FOD en de organisatie van de
diensten.
c) Een coherent en globaal beeld van de FOD ontwikkelen en zijn positie in het administratief
landschap verduidelijken.
d) De toegang van de media tot de informatie die de FOD beheert, vergemakkelijken en ervoor
zorgen dat de media zoveel mogelijk nieuws verspreiden over de reglementeringen en de werking
van de FOD.
e) De interne en externe gebruikers van de FOD de mogelijkheid bieden in de officiële landstaal van
hun keuze kennis te nemen van de informatie die de FOD verspreidt of van de documenten die
moeten worden behandeld.
f)

De administradeve vereenvoudiging bevorderen en de verscheidene acties en initiatieven van de
administraties op dit vlak coôrdineren.

g) Voortdurend een optimaal werkkader aanbieden, waarbij de vaste kosten zoveel mogelijk worden
beperkt.
h) De externe gebruikers onthalen, ook via de telefoon.
i)

Het EMAS-label behouden.

j)

Het interne controlesysteem van de FOD versterken en onderhouden.

k) Ontwikkelen van een welzijnsbeleid binnen de FOD.

5.1.2. Stafdienst Budget en Beheerscontrole
a) De inkomsten en uitgaven correct schatten en de budgettaire voorstellen van de FOD opmaken,
conform de budgettaire instructies en de bestuursovereenkomst.
b) De kredieten zodanig beheren dat de facturen, schuldvorderingen en subsidies tijdig worden
betaald.
c) Alle financiële operaties, zowel de kosten als de inkomsten, registreren, opdat de gegevens
volledig, betrouwbaar en correct zijn en geanalyseerd kunnen worden.
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5.1.3. Stafdienst Personeel en Organisatie
a) Opstellen van het personeelsplan.
b) Ervoor zorgen dat de FOD over de nodige en voldoende personeelsleden beschikt.
c) Talent aantrekken en behouden.
d) De medewerkers, de managers en de teams begeleiden.
e) De competenties ontwikkelen.
f)

De arbeidsomstandigheden beheren (contactcel Persopoint).

g) Instaan voor het sociaal overleg.

5.1.4. Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën
a) De investering in informaticamateriaal beheren.
b) Ontwikkeling van applicaties.
c) De IT-infrastructuur beheren.
d) De veiligheid van de systemen controleren.
e) De problemen op informaticavlak oplossen.
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AFDELING 5.2. NIEUWE ACTIES 2019-2021

5.2.1. De valorisatie van het personeel
Operationele doelstellinq
De loopbaanontwikkeling versterken.
Indicator(enl
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

75

PNO

Aanpassing van de
cartografie en van de
functiebeschrijvingen
met bijzondere
aandacht voor de
loopbaan van de
experten

12/2021

Referentie voor de
evaluatie
Cartografie
aangepast voor de
verplichte
functiebeschrijvingen

Doelwaarde
JA

Operationele doelstellinq
De invoering van het beleid voor het beheer van de competenties en talenten voortzetten.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

76

PNO

77

PNO

78

PNO

Herziening van de
aanpak op het
vlak van de
uitwerking van het
plan voor de
ontwikkeling van
de competenties
Organisatie van
alle noodzakelijke
opleidingen in het
kader van project
Persopoint
Opleiding Peer
coaching

06/2019

Referentie voor de
evaluatie
Nieuwe aanpak
voorgelegd aan het
CDC

Doelwaarde
JA

12/2021

Georganiseerde
opleidingen

JA

12/2019

Georganiseerde
opleiding

JA
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Operationele doelstelling
De collectieve en individuele loopbaanbegeleiding ontwikkelen.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

79

PNO

80

PNO

Bepaling en
uitvoering van
het beleid
inzake
begeleiding
Voortzetting van
het project
Absenteïsme en
re-integratie

12/2019

12/2020

Referentie voor
de evaluatie
Beleid bepaald
en uitgevoerd

Project
beëindigd

Doelwaarde
JA

JA

Operationele doelstellinq
De managers steunen en informeren.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

81

PNO

Uitvoering van
concrete acties op
basis van het
actieplan dat wordt
voorgesteld door de
managers naar
aanleiding van de
enquête die onder
hen werd gevoerd
over hun
verwachtingen tov
PNO

12/2021

Jaarlijks

Referentie voor
de evaluatie
Aantal acties
dat werd
verwezenlijkt
De managers
informeren over
de staat van
voortgang

Doelwaarde
>= 70%

JA

Operationele doelstelling
De verandering begeleiden en invoeren.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

82

PNO

Sensibilisering van
de managers over
het beheer van de
verandering tijdens
een middagsessie
voor managers

12/2019

Referentie voor
de evaluatie
Sessie over het
beheer van de
verandering
georganiseerd
(via

Doelwaarde
JA
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« Middagsessie
Managers »)
83

PNO

84

TSW

85

WEA + PNO + DIV +
IAB

86

Voorzitter

Initiatie inzake New
Way Of Working en
de invoering ervan
binnen de FOD
Stapsgewijze
uitvoering van het
hervormingsplan
voor de externe
directies van TSW
Afschaffing van WEA
en overdracht van de
bevoegdheden naar
IAB en DIV
Inbedding van
SIOD/SIRS

12/2019

New Way Of
Working
ingevoerd in de
FOD
Plan volledig
uitgevoerd

JA

12/2019

Diensten en
bevoegdheden
overgedragen

JA

Jaarlijks

SIOD
operationeel
(kwalitatieve
evaluatie)

JA

12/2021

JA

Operationele doelstellinq
Het actieplan uitvoeren dat voortvloeit uit de enquête Welzijn op het Werk PSY die in 2018 werd gevoerd
binnen de FOD.
Indicator(en)
Indicator
N°

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

87

DIV/INTDPB
+ PNO

Uitvoering van het
actieplan naar
aanleiding van de
enquête Welzijn op
het Werk PSY

12/2019

Referentie voor
de evaluatie
Actieplan
uitgevoerd
binnen de
vastgelegde
termijn

Doelwaarde
JA

5.2.2. De verbetering van de doeltreffendheid en de vermindering van de
kosten
Operationele doelstelling
De behandeling van onze operationele en financiële gegevens verbeteren.
Indicator(en)

Nr.
88

Eindverantwoordelijke
IAB

Indicator
Actie
Evaluatiedatum
De administratieve
rechtspraak van de AD
ter beschikking stellen
van de andere
administraties van de
FOD

12/2020

Referentie voor
de evaluatie
Terbeschikkingstelling
uitgevoerd (via
Alfresco)

Doelwaarde
JA
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89

BBC + FOD

Stipte betaling van de
facturen

Jaarlijks vanaf
12/2019

90

BBC + ICT

09/2019

91

ICT

Optimalisering en
digitalisering van het
proces
« kilometervergoeding »
Digitalisering van de
verzending van de
uitgaande post

06/2020

Aantal facturen
waarvoor niet
we rd
geprotesteerd
die werden
betaald tijdens
de
betalingstermijn
die van
toepassing is
Proces
gevalideerd en
gedigitaliseerd
Aantal
pilootprojecten

96%

JA

1 voor TSW
en 1 voor
COA

5.2.3. De administratieve vereenvoudiging
Operationele doelstellinq
De administratieve last voor de burgers, ondernemingen en verenigingen verminderen.
Indicator(en)

Nr.

Eindverant
woordelijke

92

COA + ICT

93

COA + ICT
+ AFDCOM

94

COA + ICT

95

COA (+
ICT +
AFDCOM

96

TSW + ICT

97

IAB + ICT

98

WEA

Indicator
Actie
Afwerking van E-bonus
(e-dossier voor
werkgevers)
Oprichting van het
portaal van het sociaal
overleg (GYM, Cluster I
en deel Cluster II)
Oprichting van een
databank voor erkende
haven-arbeiders
Applicatie voor digitale
registratie en validatie
van cao's met ais piloot
bonuscao's
Digitalisering van het
arbeidsreglement
Digitalisering van de
organisatie van de sociale
verkiezingen

e-pv inzake administratieve geldboeten

Evaluatiedatu
m
02/2020

Referentie voor de
evaluatie
Applicatie is
operationeel

Doelwa
arde
JA

07/2020

Portaal van het
sociaal overleg
functioneel (van
paritaire comités)
Databank opgericht

JA

12/2021

Piloot bonuscao's
operationeel

JA

03/2019

Digitalisering
uitgevoerd

JA

09/2020

Platform van de
sociale verkiezingen
opgericht en
statistieken
opgemaakt
Aantal partners in het
project e-pv

JA

07/2020

12/2021

JA

Aile
actore
n van
het
sociaal
stafrecht
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99

WEA

100

WEA

101

WEA

e-communicatie inzake
administra-tieve
geldboeten
e-domeinen inzake
administra-tieve
geldboeten

12/2021

Aandeel berichten in
elektronisch formaat

12/2021

e-beslissing inzake
administra-tieve
geldboeten

12/2020

Inning van de boeten
volledig uitgevoerd
door de FOD
Financiën via edomeinen
Implementatie
gerealiseerd met de
bekomen extramiddelen
Aantal beslissingen
administratieve
geldboeten op
elektronische wijze
verstuurd naar
Justitie
Aantal beslissingen
administratieve
geldboeten op
elektronische wijze
verstuurd naar de
overtreder
Implementatie
gerealiseerd met de
bekomen extramiddelen
Aantal actoren van
de keten met
toegang tot
elektronisch dossier

102

12/2020

103

12/2021

104

WEA

e-dossier inzake
administra-tieve
geldboeten

105

12/2020

12/2021

geïnte
greerd
10011/0

JA

JA

100%

30%

JA

75%

5.2.4. De verbetering van de klantgerichtheid en/of de relatie met de
gebruiker/de burger
Operationele doelstellinq
Het verder uitbouwen en ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem van de AD TWW
gecertificeerd overeenkomstig de norm NBN EN ISO 9001.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

106

TWW

ISO 9001 certificatie

Jaarlijks

Referentie voor
de evaluatie
Behoud ISO
9001 certificaat

Doelwaarde
JA
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5.2.5. Het communicaMebeleid
Operationele doelstelling
De inclusieve communicatie in de hand werken, door er meer bepaald op toe te zien dat de Richtlijn (EU)
2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van
de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties correct en tijdig wordt toegepast.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

107

AFDCOM

Bevordering van de
inclusieve
communicatie

12/2021

Referentie voor
de evaluatie
Gidsen ter
beschikking
gesteld/Sites
met een
kwaliteitslabel

Doelwaarde
JA

Operationele doelstelling
De doorstroming bottom-up van de noden op het vlak van informatie en de reactiviteit van de
communicatiekanalen van de FOD.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

108

AFDCOM

Analyse van het
publiek en
verwachtingen
tov de FOD

12/2021

Referentie voor de
evaluatie
Onderzoeksverslagen
ter beschikking
gesteld

Doelwaarde
JA

Operationele doelstellinq
De bekendheid van de FOD en de vindbaarheid van zijn maatregelen en diensten versterken
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

109

AFDCOM

Ontwikkeling van
een nieuw grafisch
charter van de FOD

12/2020

110

AFDCOM

Herpositionering van
de diensten van
FOD, zowel extern
als intern (al dan
niet rekening
houdend met het
federaal design)

12/2020

Referentie voor
de evaluatie
Charter
ontwikkeld en
verspreid voor
alle gebruikte
dragers
Nieuwe
institutionele
modules op de
sites /
Specifieke
papieren en
digitale dragers

Doelwaarde
JA

JA
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5.2.6. De duurzame ontwikkeling
Operationele doelstelling
De duurzame ontwikkeling structureel integreren in het beheer van de FOD.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

111
112

113
114

115

Eindverantwoordelilke
Voorzitter
(AFDABS)
Voorzitter
(AFDABS)

Voorzitter
(AFDABS)
Voorzitter
(AFDABS)
Voorzitter
(AFDABS)»

Actie

Doelwaard
e
JA

Evaluatiedatum

Referentie voor de
evaluatie

EMAS-certificaat

Jaarlijks

Uitvoering van de
acties die zijn bepaald
in het plan voor de
duurzame
ontwikkeling
GRI-verslag

Jaarlijks

EMAS-certificaat
behouden
% van de voorziene
acties uitgevoerd
binnen de termijn

Tweejaarlijks

Publicatie uitgevoerd

JA

Tweejaarlijks

% van de voorziene
acties uitgevoerd
binnen de termijn
Antwoord op vragen
van het federaal
cobrdinatiemechanis
me UNCRPD binnen
de gestelde termijn

90

Realisatie van het
actieplan « Gender
mainstreaming »
Meewerken aan het
federaal beleid inzake
« Handistreaming »

Bij elke vraag

90

JA

5.2.7. De bevordering van de gelijke kansen
Operationele doelstelling
De diversiteit en de gelijke kansen binnen de FOD bevorderen en aanmoedigen.
Indicator(en)
Indicator
N°

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

116

Voorzitter
(AFDABS)

Uitvoering van
het actieplan
Diversiteit

Jaarlijks

Referentie voor de
evaluatie
% van de voorziene
acties gerealiseerd
binnen de termijn

Doelwaarde
90

5.2.8. De verbetering van de interne controle en de interne audit
Operationele doelstelling
In 2021 een beter resultaat dan in 2018 behalen op het vlak van de beheersing van de risico's binnen
de organisatie.

54

Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie

117

Voorzitter
(FOD)

Verbetering van de
resultaten van de
MMX voor de interne
controle-omgeving

12/2021

118

Voorzitter
(FOD)

12/2021

119

Voorzitter (FOD)

Verbetering van de
resultaten van de
MMX voor het
interne
controlesysteem
Verbetering van de
gemiddelde
maturiteit van de
processen

Evaluatiedatum

12/2021

Referentie voor
de evaluatie
Betere
resultaten
tegenover de
evaluatie begin
2019
Betere
resultaten
tegenover de
evaluatie begin
2019
Betere
resultaten
tegenover de
evaluatie begin
2019

Doelwaarde
JA

JA

JA

5.2.9. De samenwerking met andere diensten
5.2.9.1. Transversale beheersprojecten
Operationele doelstellinq
Bijdragen tot de verwezenlijking van projecten inzake synergie en vereenvoudiging waarbij verscheidene
diensten of machtsniveaus betrokken zijn.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

120

PNO + ICT

121 Voorzitter (FOD)

122

Voorzitter (FOD)

Uitvoering van de
overdracht van
bevoegdheden en
personeel naar
Persopoint
Deelname aan traject
1. «Centraal
gecodrdineerde federale
aankopen »
Deelname aan traject
3:
« Vastgoedpatrimonium
van de overheid»

12/2021

Referentie
voor de
evaluatie
Overdracht
gerealiseerd

Doelwaarde
JA

Bij elke
aanvraag

Antwoord op
de vraag

JA

Bij elke
aanvraag

Antwoord op
de vraag

JA
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5.2.9.2. Internationale projecten
Operationele doelstellinq
Deelnemen aan internationale projecten die verband houden met onze basisopdrachten.
Indicator(en)
Nr.

Eindverantwoordelijke

Indicator
Actie
Evaluatiedatum

123

TSW

Op internationaal
niveau
"waaksysteem"
malafide
ondernemingen
(sociale dumping)

Bij elk project

124

WEA

Bijdrage tot de
vereiste informatie
in het kader van
de Brexit

Bij elke
aanvraag

Referentie voor
de evaluatie
Deelname aan
Europese
projecten en
vergaderingen in
het kader van de
voorbereiding en
follow-up van de
bilaterale of
multilaterale
samenwerkingsakkoorden
Beantwoorde
vragen

Doelwaarde
JA

JA

5.2.9.3. Centrale bibliotheek
Operationele doelstellingi
Het tot stand brengen van een structurele samenwerking tussen de centrale bibliotheek en verscheidene
faculteiten (rechten, economie, geschiedenis, geneeskunde, ... ) van de verschillende Belgische
universiteiten, denktanks (Minerva, ... ), Steunpunten, de Belgische zetel van de IAO en mogelijke andere
kenniscentra over aile onderwerpen die de FOD WASO aanbelangen met het oog op het verzamelen van
studies, masterproeven, doctoraatsthesissen, rapporten, onderzoeksverslagen,... enerzijds, en,
anderzijds, het ter beschikking stellen via onze bibliotheek van deze informatie voor verder onderzoek
en voor het beleid.
Indicator(en)
Indicator
Nr.

Eindverantwoordelijke

Actie
Evaluatiedatum

125

WEA

Structurele
samenwerking met
andere
kenniscentra

06/2021

Referentie voor
de evaluatie
Permanente
samenwerking is
operationeel

Doelwaarde
JA
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Gedaan te Brussel ope ...

MARI 20%

2019

In naam van het Directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,

Geert DE POORTER
Voorzitter van het Directiecomité

Kris PEETER
Minister van Wer
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BIJLAGEN

AFKORTINGEN
ACSH
ACFO
AD
AMSB
BeSWIC
BIT
CAO
COSO
CPBW
DAG
EDPBW
EDTC
EGCW
EMAS
e-pv
EU
EU-OSHA
OESO
OSH
PMO
FA
FBZ
(afhankelijk van de context)
Fedict
FOD
FOD B&B
SPF BOSA
FOREM
GC-MS
GIDPBW
GRI
HR(M)
HRPBW
INTOSAI
i.p.v.
IAO
IGU
IIA-normering

Advisory Committee on safety and health
at work
Auditcomité van de Federale
Overheidsdienst
Algemene Directie
Datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale
bescherming
Belgian Safe Work Information Center
Bureau International de Travail
Collectieve arbeidsovereenkomst
Committee Of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission
Comité voor Preventie en Bescherming op
het Werk
Directie Administratieve geldboeten
Externe Diensten voor Preventie en
Bescherming op het Werk
Externe Dienst voor Technische Controle
op de werkplaats
Expertengroep Concurrentievermogen en
Werkgelegenheid
Eco-Management and Audit Scheme
Elektronisch proces verbaal
Europese Unie
Europese Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk
Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling
occupational safety and health
Project management office
Federal Accountant
Fondsen voor Bestaanszekerheid
Fonds voor Beroepsziekten
Federale Overheidsdienst Informatie- en
Communicatietechnologi
Federale Overheidsdienst
FOD Budget- en beheerscontrole
SPF Beleid en ondersteuning
Service public de l'emploi et de la
formation en Wallonie
Gas chromatography—mass spectrometry
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk
Global Reporting Initiative
Human Resources (Management)
Hoge Raad voor Preventie en Bescherming
op het Werk
The International Organisation of Supreme
Audit Institutions
In plaats van
Internationale Arbeidsorganisatie
Inkomensgarantie uitkering
International Internai Audit-normering
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IMI
Info's
Instituut gelijke kansen V/M
IPA
ISO
ISPS
IT
ivm
KB
kEUR
KMO
KSZ
LC-MS
LGBTI
m.b.t.
MLC2006
MIVB
MMX
MSA
NAR
NBN
Niv.
NS
o. a.
OFO
OiRA
OISZ
OKB
OSH
P&O
PA
PC
PSR
PSI
PSY
RC
REACH
RIA
RIZIV
RSZ
RVA
SAP
SELOR
SIOD
SOBANE

SSW
SWIC

Internal market information system
Informaties
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen
en mannen
Interprofessioneel akkoord
Organisation internationale de
normalisation
International Ship and Port facility Security
code
Information technology
In verband met
Koninklijk besluit
kilo euro (= 1000 euro)
Kleine en Middelgrote Onderneming
Kruispuntbank Sociale Zekerheid
Liquid chromatography—mass spectrometry
Lesbian, gay, bisexual, transgender and
intersex PNOple
met betrekking tot
Maritime Labour Convention 2006
Maatschappij intercommunaal Vervoer
Brussel
Maturiteitsmatrix
Musculoskeletale aandoeningen
Nationale Arbeidsraad
Bureau voor Normalisatie
Niveau
Nationale Strategie
Onder andere
Opleidingsinstituut van de federale
overheid
Online Interactive Risk Assessment
Openbare Instellingen van Sociale
Zekerheid
Ontwerp koninklijk besluit
Occupational Safety and Health
Personeel en organisatie
Preventieadviseu r
Paritair Comité
Psychosociale risico's
Private Sector Investeringenprogramma
Psychosociale
Regionale controle
Registratie, evaluatie, autorisatie en
beperking van chemische stoffen
Regelgevingsimpactanalyse
Rijksinstituur voor Ziekte en
Invaliditeitsverzekering
Rijksdienst Sociale zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Systems, Applications and Products in data
processing
Selectiebureau van de federale overheid
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
Strategie voor het beheer van
beroepsgebonden risisco's (Screening,
OBservatie, ANalyse en Expertise)
Sociaal Strafwetboek
Safe Work Information Center
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SWT
t.b.v.
UNIA
VDAB
WE verplichting
WASO

Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag
ten behoeve van
Centre pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding
weekend verplichting
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg

60

