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Inleiding 

 

De voorbereiding en uitwerking van het strategisch plan van de FOD Werkgelegenheid, 

Arbeid en Sociaal overleg (hierna FOD WASO genoemd) verliep in volle Corona-crisis. 

Covid-19 heeft een grote invloed gehad binnen de samenleving op de werkgelegenheid, 

het welzijn van de werknemers en de organisatie van het werk. De sociale en 

economische gevolgen hiervan zullen ongetwijfeld nog een tijd aanhouden. De politieke 

prioriteit op korte termijn lag dan ook in een gepast werkgelegenheids- en arbeidsbeleid 

om deze crisis aan te pakken en de nodige maatregelen om het banenverlies te beperken 

en om de sectoren te ondersteunen die in het bijzonder werden getroffen. Daarnaast 

werkt de regering volop aan het uitvoeren van een efficiënt én effectief relancebeleid. 

 

Op langere termijn is de “Verklaring van de Sociale Partners naar aanleiding van 75 jaar 

Sociale zekerheid” voor de regering een basis om, in samenwerking met de sociale 

partners, de sociale zekerheid te moderniseren. Punten die daarbij aan bod komen zijn 

o.m. een inclusieve arbeidsmarkt en een innovatieve en duurzame economie als motor 

van de productiviteit. 

 

Onze engagementen t.o.v. deze beleidsprioriteiten liggen in een goede voorbereiding en 

een gepaste uitvoering van het beleid. 

 

Het maximaal en optimaal betrekken van onze expertise bij de uitvoering van het beleid, 

draagt bij om te komen tot kwaliteitsvolle en uitvoerbare regelgeving. Een kwalitatieve 

regelgeving is in het belang van werkgevers en werknemers, maar evenzeer van de 

administratie en de maatschappij in haar geheel.  

 

Uit de toepassing van die regelgeving, of bij het toezicht erop door onze 

inspectiediensten, kunnen bepaalde knelpunten naar voren komen. Door het daarop 

formuleren van verbetervoorstellen willen wij bijdragen tot een beleidsevaluatie, die 

dan weer het startpunt kan vormen voor aangepast of nieuw beleid. Op basis van deze 

beleidsevaluaties moet de aanwezige expertise optimaal gebruikt worden bij de 

beleidsvoorbereiding. 

 

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 van de toepasselijke normen, en is een absolute voorwaarde 

om de kwaliteit van de arbeid te bewaken. 
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Naast handhaving zijn sensibilisering en communicatie eveneens belangrijke hefbomen 

om de kwaliteit van de arbeid te bewaken. Als inspecties het mogelijk maken deze 

doelstelling te bereiken, moet zeker ook een doeltreffend preventie- en 

sensibiliseringsbeleid worden gevoerd. In dit verband zullen wij o.m. ‘nudging’-

technieken toepassen om het gedrag van werkgevers en werknemers te beïnvloeden. 

 

Dit strategisch plan bevat de afspraken die de FOD WASO, vertegenwoordigd door de 

voorzitter van het directiecomité, en de federale regering, vertegenwoordigd door de 

Minister van Werk, onderschrijven voor de volledige legislatuur. Dit strategisch plan wordt 

gesloten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 11bis van 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. 

 

Dit strategisch plan heeft een strategische planningshorizon gedurende de volledige 

legislatuur en wordt geconcretiseerd in operationele planningshorizonten van telkens één 

jaar (operationeel plan). Samen vormen ze de basis voor de jaarlijkse evaluatie van de 

voorzitter en de mandaathouders die samen het directiecomité uitmaken. 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. 
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Opbouw van het strategisch plan 
 

In dit strategisch plan zijn verschillende inhoudelijke luiken terug te vinden. Elk daarvan 

heeft zijn eigen bedoeling, maar evenzeer vullen ze elkaar aan. Schematisch ziet deze 

samenhang er als volgt uit: 

 

• Het geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem vormt de rode draad in het 

continu verbeteren van onze 5 kernprocessen en onze ondersteunende processen. 

 

• We enten de strategische en operationele doelstellingen op de 5 kernprocessen. 

Ze zetten de concrete krachtlijnen uiteen waarop we wensen in te zetten om onze 

dienstverlening verder te verbeteren. Deze doelstellingen vormen de concrete 

vertaalslag van het Regeerakkoord en van de Beleidsverklaring van de Minister van 

Werk. 

 

• In de beschrijving van de recurrente activiteiten, die in bijlage 3 is terug te vinden, 

geven we een overzicht van alle activiteiten en wettelijke opdrachten die per 

algemene directie en ondersteunende diensten worden uitgevoerd. 
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Deel I: STRATEGISCH KADER 

Onze missie, visie, waarden en kernprocessen 

Eind 2019 hebben wij een nieuwe missie geformuleerd: 

 

 

We willen de kwaliteit van de arbeid in België verhogen. 

 

We garanderen een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij we sociale fraude 

en dumping hard aanpakken. 

 

We zorgen ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in 

een veilige en gezonde werkomgeving. 

 

We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in 

samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere 

partners. 

 

 

De visie van de FOD WASO is: 

 

 

FOD WASO wil de referentie en het scharnierpunt worden voor de 

arbeidswetgeving en -preventie van de Belgische arbeidswereld, waarbij het 

sociale overlegmodel ingezet wordt om te streven naar een duurzaam en 

innovatief ondernemersklimaat met een optimale bescherming van de 

werknemers en waarin sociale fraude hard aangepakt wordt. 
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De 5 waarden van de FOD WASO zijn: 

 

 

1. Engagement 

2. Solidariteit 

3. Professionalisme 

4. Integriteit 

5. Openheid 

 

De 5 kernprocessen van de FOD WASO zijn: 

 

 

1. Verstrekken van deskundig advies  

2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests 

3. Sensibiliseren  

4. Ondersteunen van de sociale dialoog 

5.  Wetgeving maken  
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Stakeholderanalyse: bevindingen en link met de doelstellingen 

In september 2021 voerde de FOD Werkgelegenheid in samenwerking met een 

onderzoeksbureau een kwalitatieve en kwantitatieve bevraging uit bij zijn interne en 

externe stakeholders. Dit gebeurde in het kader van het opstellen van dit strategisch 

plan en het kwaliteitsbeheer. 

 

Hieronder de belangrijkste bevindingen en de link met de doelstellingen uit het 

strategisch plan. 

BEKENDHEID VAN DE FOD WERKGELEGENHEID  

De FOD is goed bekend bij de externe stakeholders, maar minder bij het grote publiek. 

Het grote publiek verwart de FOD met andere, bekendere FOD’s zoals de FOD Financiën 

en de FOD Volksgezondheid. De totale geholpen bekendheid is 80,7% bij het groot 

publiek. 

 

In het strategisch plan werd voorzien dat de FOD in de komende jaren duidelijke 

informatie geeft over de bevoegdheden en bereikbaarheid van de diensten van de FOD 

(corporate communicatie - SD4). 

OPDRACHTEN VAN FOD WERKGELEGENHEID 

Zowel de interne als de externe stakeholders zijn van mening dat de FOD zijn 

verschillende taken naar behoren vervult.  

 

De specialisten in welzijn op het werk zijn echter van mening dat de FOD niet al zijn 

opdrachten vervult en geven een mindere score.  

 

In het strategisch plan werd voorzien dat de FOD de actoren in de arbeidswereld 

informeert en sensibiliseert om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake 

welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te 

beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter 

beschikking te stellen (SD4). 

DOELTREFFENDHEID EN NUT VAN DE DIENSTEN VAN DE FOD WERKGELEGENHEID 

Zowel de interne als de externe stakeholders vinden de door de FOD verleende diensten 

doeltreffend en zeer nuttig.  

 

Alle belanghebbenden erkennen ook het belang van de rol van de FOD. 75% van het 

grote publiek is van mening dat de FOD werkgelegenheid een belangrijke rol speelt in de 

arbeidswereld.  
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Deze rol zit vervat in al onze strategische doelstellingen. 

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN DE ARBEIDSWERELD  

Het zal geen verbazing wekken dat digitalisering en telewerken worden genoemd als 

toekomstige ontwikkelingen in de arbeidswereld waarbij de FOD betrokken moet blijven.  

 

In het strategisch plan is er veel aandacht voor digitalisering. Het afwerken van het 

digitaal portaal sociaal overleg is een van de prioriteiten (SD2), evenals de ontwikkeling 

van een interactief digitaal dienstenplatform tussen de klanten van de FOD (zowel 

burgers als ondernemingen) en de FOD (SD9). 

 

Telewerk wordt vermeld in het kader van de verbetering van de arbeidsomstandigheden 

door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren en het verstrekken van 

expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid (SD1) én het 

zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op 

het werk en de werkloosheidsreglementering (SD3). 

 

Uiteraard houdt de FOD de vinger aan de pols om ook andere toekomstige 

ontwikkelingen op te volgen en daar acties aan te koppelen. 

SWOT-ANALYSE 

Er is een zekere samenhang in de opmerkingen van het grote publiek en van externe en 

interne stakeholders. Dit betekent dat iedereen zich bewust is van de uitdagingen, sterke 

en zwakke punten. 

 

De sterke punten van de FOD zijn de kwaliteit van de diensten, de toegankelijkheid, de 

beschikbaarheid, de website en de kennis en de technische bekwaamheid van de 

ambtenaren. 

 

De stakeholders bekritiseren het gebrek aan personeel (vooral op het terrein), de tijd die 

de behandeling van dossiers in beslag neemt en een gevoel van vervreemding van de 

realiteit van de arbeidswereld. Het beeld van de ambtenaar in zijn ivoren toren bestaat 

nog altijd. 

 

De rol van de Arbeidsinspectie is belangrijk voor de FOD omdat de inspecteurs op het 

terrein komen. Het voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens 

het credo streng maar rechtvaardig is dan ook een van de strategische doelstellingen 

(SD6).  
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Daarnaast ondersteunt de FOD Werkgelegenheid SIOD in zijn doelstelling om te zorgen 

voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale 

fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden inzake veiligheid en 

gezondheid op het werk " (SD7). De FOD Werkgelegenheid zet zich maximaal in om de 

slagkracht van SIOD te versterken in lijn met haar missie en wettelijke opdrachten 

(SD8). 

WELZIJN OP HET WERK BINNEN DE FOD 

De interne stakeholders werden ook bevraagd over het welzijn op het werk binnen de 

FOD. Daaruit kwam naar voor dat het welzijnsbeleid en de sensibilisering rond welzijn op 

het werk goed scoren. 

 

De psychosociale belasting blijkt in de FOD een aandachtspunt. Daar zal in het kader van 

de transversale doelstellingen (SD10) aan gewerkt worden. 
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Onze beleidsverklaring in het kader van het geïntegreerd kwaliteits- 

milieu- en veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem 

De FOD WASO voert de opdrachten welke voortvloeien uit haar missie doeltreffend en 

met de hoogst mogelijke kwaliteit uit. Ze doet dit door de beschikbare middelen efficiënt 

in te zetten, nieuwe wetenschappelijke evoluties op te volgen en moderne 

managementstechnieken toe te passen. Vijf specifieke duurzame ontwikkelingsdoelen 

van de Verenigde Naties zijn hierbij de rode leidraad: 3. goede gezondheid en welzijn, 5. 

gendergelijkheid, 8. eerlijk werk en economische groei, 10. ongelijkheid verminderen en 

16. vrede, justitie en sterke publieke diensten. 

 

De FOD WASO implementeert een milieubewuste, veilige en gezonde organisatiecultuur 

om de missie zo uit te voeren dat de toekomstige visie gerealiseerd wordt. 

De FOD WASO maakt daarvoor gebruik van een geïntegreerd 

kwaliteitsmanagementsysteem gesteund op de normen ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 

(EMAS), ISO/IEC 17020 en 17025. De FOD WASO engageert zich ertoe haar organisatie 

continu te verbeteren, door regelmatig haar werking kritisch tegen het licht te houden en 

te opteren voor een certificatie en accreditatie van al haar activiteiten.  

 

FOD WASO wil haar ingezette middelen zo efficiënt mogelijk beheren: ze streeft naar een 

zo’n zuinig mogelijk papier- energie- en waterverbruik. Haar medewerkers hebben alle 

noodzakelijke persoonlijke beschermings- en werkmiddelen om hun taken veilig uit te 

voeren. Milieuzorg en aandacht voor een gezonde en veilige werkplek zijn doorgedrongen 

tot in alle geledingen van onze FOD. De FOD WASO betrekt haar medewerkers hierin 

door ze te sensibiliseren maar ook te consulteren, via hun vertegenwoordigers, in het 

sociaal overleg.  

 

In het bijzonder voor haar Arbeidsinspectie en haar Laboratorium wil FOD WASO 

tegemoetkomen aan de verschillende eisen uit respectievelijk ISO/IEC 17020, de 

‘inspectienorm’, en ISO/IEC 17025, de ‘labonorm’ om zo borg te kunnen staan voor het 

realiseren van betrouwbare, onpartijdige inspecties en analyseresultaten. 

In ondersteuning van dit geïntegreerd beleid zorgt de FOD WASO ervoor:  

• Dat de werknemers en werkgevers de dienstverlening krijgen die het resultaat 

zijn van professionalisme. Ze voert maximaal administratieve vereenvoudiging 

door en hanteert moderne en geschikte communicatietechnieken. 

• Dat de beslissingen die invloed hebben op de rechten of belangen van personen of 

organisaties, op een juridisch sluitende wijze gemotiveerd worden. De genomen 

beslissingen zijn proportioneel met de nagestreefde doelstellingen. 

• Dat een gelijke behandeling van de werknemers en werkgevers verzekerd wordt. 
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• Dat medewerkers zeer goed opgeleid en gemachtigd zijn voor de taken en 

verantwoordelijkheden die ze toevertrouwd krijgen. 

• Dat haar werking transparant en integer is, de federale deontologische en interne 

code respecteert en met open geest interactie met de maatschappij en 

medewerkers stimuleert.  

 

De voorzitter, de leden van het directiecomité en alle medewerkers onderschrijven dit 

beleid en rekenen op de steun en loyauteit van elkaar in het toepassen van deze 

beleidsverklaring.  

 

 

Onze certificering en accreditatie 

Het geïntegreerd kwaliteitssysteem is geen doel op zich maar het is een hulpmiddel bij 

het beter uitvoeren van ons werk, waarbij we tegen eind 2023 willen overgaan tot 

certificering en accreditatie voor alle activiteiten van de FOD WASO. 

 

Dit betekent dat we via een onafhankelijke doorlichting een ‘certificaat’ willen verkrijgen 

voor de efficiënte en doelmatige manier waarop we de 5 kernprocessen samen met 

de ondersteunde processen uitvoeren.  

 

Dit gebeurt via een audit door een onafhankelijke derde partij die het objectieve bewijs 

levert dat er vertrouwen is in de manier waarop we deze processen in de praktijk 

brengen. Op die manier vergroten we het draagvlak om de FOD WASO te ervaren als een 

competente dienstverlener die efficiënt en effectief omgaat met haar middelen om haar 

missie te realiseren en haar visie gestalte te geven. 
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Ons internationaal beleid 

We hebben een sterke inbedding in de internationale organisaties die actief zijn 

binnen onze beleidsdomeinen. We volgen nauwgezet de activiteiten van deze 

organisaties en hun besluitvorming, we werken actief samen, en we nemen 

verantwoordelijke functies binnen deze organisaties op. 

 

Veruit de belangrijkste internationale context wordt gevormd door de Europese Unie. 

We engageren ons voor een versterking van het Europees sociaal model en voor 

opwaartse sociale convergentie, met de Europese Pijler van Sociale Rechten als kompas. 

We maken daarbij optimaal gebruik van het gegeven dat onze kantoren zich in dezelfde 

stad bevinden als deze van de Europese Commissie en we leggen actief contacten met de 

EU-instellingen. 

 

We kiezen voor een positieve en open houding t.o.v. Europese initiatieven, ook als 

deze een impact kunnen hebben op het bestaande Belgische systeem. Wetgevende 

initiatieven volgen we actief mee op en ook op niet-wetgevende initiatieven 

(Raadsconclusies, …) reageren we constructief en adequaat. We nemen actief deel aan 

de relevante expertencomités die vanuit de Europese wetgeving worden opgezet. 

 

Het Europees Semester werd in de voorbije jaren een evenwichtiger proces, waarin het 

werkgelegenheids- en sociaal beleid een belangrijke plaats wist te verwerven. Onder 

meer via het Comité van de Werkgelegenheid (EMCO) en zijn subgroepen werken we 

mee aan een verdere versterking van het Semester en aan de vertaling van het 

Belgische beleid naar de EU en omgekeerd. 

 

We werken eveneens actief mee aan de uitbouw van de drie agentschappen van de 

EU waarin we België (mee) vertegenwoordigen: Eurofound, EU-OSHA en ELA 

(European Labour Authority). We nemen constructief deel aan de activiteiten ervan en 

grijpen kansen aan om de samenwerking te versterken. Een succesvolle uitbouw van ELA 

is essentieel om de internationale slagkracht van de Arbeidsinspectie te versterken en 

het vrij verkeer van personen binnen de Belgische arbeidsmarkt te vereenvoudigen. 

 

In de eerste helft van 2024 verzekert België het voorzitterschap van de Raad van de 

EU. In het kader van dit voorzitterschap zullen wij instaan voor de organisatie van de 

activiteiten binnen ons beleidsdomein, voor de opvolging van de activiteiten binnen de 

Raad (raadswerkgroepen, trilogen, …) en voor de ondersteuning van de activiteiten van 

de Beleidscel en de minister. Daarbij zullen we gebruik maken van de ondersteunende en 

coördinerende rol van de FOD Buitenlandse zaken (FOD BuZa). 
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Van oudsher hebben zowel de Belgische overheid als de sociale partners zeer actief 

meegewerkt binnen de werkzaamheden van de Internationale Arbeidsorganisatie 

(IAO). Het tripartite karakter (d.w.z. de werknemers, de werkgevers en de overheden), 

de normatieve rol van de IAO en de steun die de organisatie overal ter wereld biedt bij 

de promotie van waardig werk en de uitbouw van het sociaal overleg gaan ons sterk ter 

harte. Als plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur van de IAO (2021-2024) zal 

België zich in het bijzonder inzetten voor een versterking van de normatieve rol, voor het 

democratiseringsproces binnen de organisatie en voor de erkenning van veiligheid en 

gezondheid als fundamenteel recht. 

 

Wij zijn ook een actieve partner van de OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling) en we zullen blijven meewerken aan een optimale 

wisselwerking, waarbij we enerzijds onze kennis en expertise ter beschikking stellen om 

de OESO toe te laten internationale vergelijkingen en studies te maken, en waarbij we 

anderzijds kritisch gebruik maken van het OESO-werk om de Belgische beleidsmakers te 

informeren. De Ministeriële Conferentie “Werk” van 2022 waarbij België het 

ondervoorzitterschap op zich neemt is een ideale gelegenheid om de samenwerking te 

versterken. Waar mogelijk zullen we ook inspelen op het OESO-aanbod van 

landenspecifieke studies. 

 

Vanuit de IAO en de OESO groeide de voorbije jaren het initiatief “Global Deal” om de 

sociale dialoog te versterken. België is tot dit initiatief toegetreden en blijft het 

ondersteunen, met aandacht voor het behoud van een voldoende groot draagvlak. 

 

We vertegenwoordigen België binnen de processen i.v.m. sociale rechten en 

mensenrechten in de Raad van Europa en in het kader van de Verenigde Naties. 

Daarbij staan we in voor een correcte weergave van de Belgische realiteit en voor een 

actieve keuze voor de realisatie van het Europees Sociaal Handvest en het VN-verdrag 

inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. 

 

We verdedigen het internationale kader m.b.t. verantwoord ondernemen, en met 

name de OESO-richtlijnen en de IAO-verklaring hieromtrent en we werken actief mee 

aan de promotie en uitwerking van beide instrumenten via het Nationaal Contactpunt en 

de Belgische plannen voor ondernemingen en mensenrechten. 

 

Om de internationale ambitie waar te maken verzekeren we een adequate 

vertegenwoordiging van onze ambtenaren binnen de Permanente 



 

Pagina 15 van 55 

 

Vertegenwoordiging van België bij de EU. In het licht van het EU-voorzitterschap 

van 2024 kijken we samen met de FOD Buitenlandse Zaken of en hoe deze kan en moet 

worden versterkt. We zorgen ook voor een blijvende vertegenwoordiging bij de 

Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN-instellingen in Genève, 

met het oog op de IAO en we onderzoeken samen met de FOD Sociale Zekerheid (FOD 

SZ) of er geen Permanente Vertegenwoordiging bij de OESO in Parijs dient te komen 

zodat ook de relaties met de Raad van Europa te Straatsburg kunnen versterkt worden.  

 

We staan positief tegenover detacheringen naar de Europese Commissie, de drie EU-

Agentschappen waarin we België vertegenwoordigen en naar de OESO en de IAO, en we 

zullen de aanvragen daarvoor met positieve ingesteldheid onderzoeken. Ambtenaren van 

de FOD WASO die binnen internationale organisaties actief zijn krijgen de ruimte om mee 

te werken aan werkgroepen of om verantwoordelijke functies (voorzitter, lid van een 

bureau, rapporteur, vertegenwoordigingsfuncties, …) op zich te nemen. We moedigen 

onze ambtenaren ook aan om hun expertise ter beschikking te stellen van andere landen 

en internationale organisaties, onder meer via netwerken als Socieux+ of Taiex, en ze 

krijgen hiervoor binnen hun Algemene Directie voldoende steun en tijd. Andersom 

versterken we de reflex om bij de voorbereiding en uitwerking van beleid en regelgeving 

optimaal gebruik te maken van de ervaringen in andere landen van de EU en daarbuiten. 

Binnen het vormingsbeleid besteden we hiertoe bijzondere aandacht aan kennis van 

talen, met name het Engels. 

 

De internationale activiteiten zijn op veel terreinen sterk complementair aan deze van de 

FOD SZ. De opgebouwde netwerken en competenties binnen beide FOD’s vullen elkaar 

goed aan. Daarom bouwen we, onder meer met het oog op het EU-voorzitterschap in 

2024, een intensieve samenwerking uit tussen de bevoegde diensten van beide 

FOD’s, samen met de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI). 

 

Tenslotte investeren we ook rechtstreeks en via de Nationale Arbeidsraad (NAR) in de 

samenwerking met de sociale partners op het vlak van internationaal beleid. 

 

In het kader van de in 2021 afgesloten raamovereenkomst zal de FOD de uitwisseling 

van expertise met Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap, op het terrein van onze 

bevoegdheidsdomeinen stroomlijnen en versterken en dit rond het gebied van de Grote 

Meren in Afrika. 

 

België hecht een zeer groot belang aan de normatieve rol van de IAO en de efficiëntie 

van het bijhorende controlemechanisme, en zal vanuit dit uitgangspunt ook het 
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voorzitterschap van de Standards Review Mechanism Tripartite Working Group op zich 

nemen. 
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Ons intern en extern communicatiebeleid 

Ons intern en extern communicatiebeleid is opgebouwd rond 4 assen en steunt op 5 

krachtlijnen. 

 

4 ASSEN IN HET COMMUNICATIEBELEID 

 

Eén van onze 5 kernprocessen is “sensibiliseren” en dus informeren van onze externe 

doelgroepen. Naast handhaving is dit immers een belangrijke hefboom om ervoor te 

zorgen dat de arbeidsregelgeving gerespecteerd wordt en werknemers kunnen werken in 

een veilige en gezonde werkomgeving. 

 

Ons communicatiebeleid is afgestemd op dat kernproces en verloopt via 4 assen: 

 

1. Kwaliteit van de arbeid 

We zetten volop in op het informeren en sensibiliseren rond loon- en arbeidsvoorwaarden 

en welzijn op het werk. 

 

2. Sociale dialoog 

We ondersteunen het sociaal overleg op alle niveaus door ervoor te zorgen dat de 

werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers goed geïnformeerd hun rol kunnen 

vervullen. Ook het resultaat van het sociaal overleg (cao’s, minimumlonen, …) stellen we 

ter beschikking via de kanalen van de FOD. 
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3. Analyses, studies en tools 

We verspreiden statistieken en cijfermateriaal, analyses en studies. In het domein van 

het welzijn op het werk stellen we via verschillende websites tools ter beschikking aan 

zowel gespecialiseerde doelgroepen als individuele werkgevers en werknemers. 

 

4. “Corporate” en interne communicatie 

We positioneren ons binnen een Belgische, Europese en internationale context. Ter 

ondersteuning van de externe communicatie, de werking van de FOD en de eigen 

personeelsleden investeren we in kennisdeling en interactieve interne communicatie. 

5 KRACHTLIJNEN VOOR DE COMMUNICATIE-ACTIES 

 

Onze communicatie is gebaseerd op 5 krachtlijnen: 

 

1. Identiteit 

De bevoegdheidsverdeling op het vlak van werk is voor het grote publiek vaak een 

kluwen. We positioneren de FOD WASO en de dienstverlening die wij bieden via een 

duidelijk herkenbare (visuele) identiteit. 

 

2. Expertise 

We zijn een kennisorganisatie die de authentieke bron is voor de regelgeving op het vlak 

van loon- en arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk en arbeidsbetrekkingen. Voor de 

gespecialiseerde doelgroepen, zoals werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, 

preventieadviseurs, sociale secretariaten, advocaten, … zijn onze kanalen een onmisbare 

en betrouwbare bron. We streven er dan ook naar om steeds correcte en geactualiseerde 

informatie aan te bieden aan onze doelgroepen. 

 

3. “Storytelling” 

We tellen heel wat experten die een uitgebreide terreinkennis hebben. We willen laten 

zien waar we voor staan en daarom kiezen we er bewust voor om hen in beeld te 

brengen in onze communicatie. 

 

4. Cocreatie 

Door het sociaal overleg hebben we een lange traditie in het betrekken van stakeholders. 

Verschillende stakeholders zijn partners waar we nauw mee samenwerken en die onze 

communicatie versterken. Daarbij denken we uiteraard aan de sociale partners, maar ook 

aan de preventiediensten, partnerorganisaties, overleg- en adviesorganen, federaties, … 
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Deze ambassadeurs spelen een belangrijke rol in de informatieverspreiding en 

sensibilisering rond onze thema’s. 

 

We voeren regelmatig stakeholderbevragingen uit om te peilen naar de communicatie- 

en informatienoden bij onze doelgroepen. Daarnaast analyseren we 

gebruikersstatistieken om onze websites te verbeteren. 

 

5. Duurzaam en inclusief 

Onze communicatie-acties zijn mens- en milieuvriendelijk. In onze kanaalstrategie letten 

we erop dat er een evenwichtig digitaal en analoog aanbod is. We willen toegankelijk en 

bereikbaar zijn voor alle doelgroepen en hebben aandacht voor diversiteit in de 

communicatie.  

 

We streven naar een inclusieve communicatie, die aangepast is aan de doelgroep. 
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Ons beleid inzake diversiteit en gender mainstreaming 

 

De federale overheid wil dat haar personeelsbestand een weerspiegeling van de 

maatschappij vormt. Een inclusief beleid dat de diversiteit en gelijke kansen 

bevordert en aanmoedigt op de FOD WASO is daarom een belangrijk thema voor ons. Zo 

geven we een opleiding diversiteit aan alle nieuwkomers en verschijnen er regelmatig 

artikels over diversiteitsthema’s op onze diversiteitsblog op Intranet. 

 

Op het vlak van diversiteitsmanagement engageren we ons om de federale diversiteit 

bevorderende initiatieven te ondersteunen. Zoals kwaliteit de rode draad is om de 

missie uit te voeren, zo zijn diversiteit en neutraliteit de weerspiegeling van wie de 

medewerkers van de FOD WASO zijn. Het vormgeven van ons diversiteitsbeleid is een 

taak van elke medewerker. 

 

Wij engageren ons ertoe via ons beleid de gelijkheid van vrouwen en mannen in de 

samenleving te bevorderen. Hiertoe zullen we de bepalingen van de Wet Gender 

mainstreaming van 12 januari 2007 en van haar uitvoeringsbesluit uitvoeren. Om de 

structurele en historische onevenwichten aan te pakken, zullen we rekening houden met 

de verschillende situatie van vrouwen en mannen (integratie van de genderdimensie of 

gender mainstreaming) in al onze acties, programma’s en projecten, en in het bijzonder 

in de activiteiten die we in het kader van dit strategisch plan zullen uitvoeren. 

 

Het regeerakkoord vermeldt verder: “De overheid zal een actieve genderpolitiek 

voeren en een voluntaristisch genderbeleid dat structurele en historische 

onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt versterkt. Gendergelijkheid is 

een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid actief toe bijdraagt 

en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.” 

 

In dit verband streven wij naar: 

• De integratie van de genderdimensie in instrumenten van strategische planning. 

• Uitvoering van gender budgeting overeenkomstig de omzendbrief van 29 april 20101. 

• De integratie van de genderdimensie in overheidsopdrachten. 

• De integratie van de genderdimensie in subsidies. 

 

 
1 Omzendbrief van 29 april 2010 inzake de uitvoering van gender budgeting zoals voorzien in de wet van 12 januari 2007 

strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking 

heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen 
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Bovendien werken we actief mee aan de uitvoering van het Federaal Actieplan Gender 

mainstreaming 2020 – 2024 dat voorziet dat de Minister van Werk de genderdimensie 

prioritair zal integreren in de volgende beleidslijnen: 

1. De jaarlijkse conferentie over de werkgelegenheid over ‘een harmonieus einde van de 

loopbaan’. 

2. De verbetering van het welzijn van de werknemers. 

3. De invoering van een individueel recht op opleiding. 

4. De omkadering van het telewerk. 

5. De verzoening van privé- en beroepsleven. 

6. De verbetering van deeltijdse arbeid, met inbegrip van de bespreking van de 

collectieve arbeidsduurvermindering en de responsabiliseringsbijdrage. 

 

Al deze acties werden opgenomen in bijlage 1. 
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Onze medewerkers 

Wij bieden aan onze medewerkers interessante en uitdagende functies, in 

verschillende vakgebieden en op verschillende locaties in heel België: zo zijn er bij ons 

mensen aan de slag als ingenieur, arts, informaticus, laborant, 

managementondersteuner, sociaal bemiddelaar, jurist, recruiter, dossierbeheerder, 

chauffeur, schoonmaker, … 

 

Deze gevarieerde en uitdagende jobs hebben één grote gemene deler: ze hebben een 

grote maatschappelijke meerwaarde en betekenen iets voor de samenleving. Wij 

maken dus op heel wat manieren het verschil: we bestrijden sociale fraude/dumping, we 

dragen bij tot meer veiligheid en welzijn voor werknemers, we werken maatregelen uit in 

het kader van de Covid-pandemie en we controleren ze, we stellen een wettelijk kader op 

voor tijdelijke werkloosheid, we bemiddelen bij sociale onrust in bedrijven, we volgen 

onderhandelingen over loonaanpassingen op in verschillende sectoren, we optimaliseren 

administratieve procedures voor een betere dienstverlening aan de burger, … 

 

We zijn een kennisorganisatie en ‘professionalisme’ is één van onze kernwaarden. Om 

onze opdrachten in de verschillende domeinen te realiseren zijn vakbekwame 

medewerkers nodig. Daarom bieden we aan alle personeelsleden reële mogelijkheden 

voor het verbeteren van competenties en het ontwikkelen van interesses. Met een 

streefcijfer van 10 opleidingsdagen per jaar voor elke medewerker (ter vergelijking: 

slechts 5 in de privésector) stimuleren we onze personeelsleden om hun expertise op te 

bouwen en scherp te houden. 

 

We vinden talent belangrijk. Wie na verloop van tijd iets anders wil doen binnen de FOD, 

op zijn/haar eigen niveau, kan dat, tijdelijk of permanent. We ondersteunen de ambitie 

van mensen om door te groeien en meer verantwoordelijkheden op te nemen, via 

deelname aan bevorderingsprocedures. 
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Deel II: UITVOERING VAN ONZE MISSIE 

In dit deel wordt beschreven hoe we onze missie zullen uitvoeren, vertrekkende vanuit 

de strategische doelstellingen en gekoppeld aan onze kernprocessen en de beleidsnota 

van de minister. 

 

Strategische doelstelling SD01: analyse en expertise  

SD01 Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en 

internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere 

instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid. 

 

De wereld van het werk verandert, evolueert en er ontstaan nieuwe tewerkstellings- 

en arbeidsvormen en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. Om de impact van 

deze veranderingen op de werkgelegenheid, de beroepsrisico's en de 

arbeidsomstandigheden te kunnen meten, is het noodzakelijk dat we de wereld van de 

arbeid analyseren, nagaan of de gezondheid en veiligheid van werknemers worden 

gewaarborgd en, in een breder kader ondernemingen helpen duurzame en langdurige 

werkgelegenheid en arbeid voor werknemers aan te bieden.  

 

Om op vragen hierover te kunnen antwoorden, is het belangrijk dat we in de informatie 

(statistieken, gegevens, analyses, …) over werkgelegenheid en 

arbeidsomstandigheden blijven volgen, onder meer om nuttige informatie te 

verschaffen over het gevoerde preventiebeleid. Deze gegevens gebruiken we vervolgens 

om strategische- en beleidskeuzes te adviseren en/of te ondersteunen. 

 

Daarbij hebben we aandacht voor de organisatie, uitvoering, bevordering en valorisatie 

van wetenschappelijke studies en onderzoek naar welzijn op het werk, uitgevoerd 

door de eigen medewerkers, universiteiten of door andere nationale of internationale 

instanties, zoals de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden Eurofound en het Europees Agentschap voor veiligheid en 

gezondheid op het werk EU-OSHA. 

 

Eén van onze doelstellingen is om van de FOD WASO de meest volledige en 

betrouwbare bron te maken op vlak van kennis en statistieken over beroepsrisico's 

en arbeidsomstandigheden. Naast de ontwikkeling van een site om deze kennis 

beschikbaar te maken (www.beswic.be, www.werk.belgie.be, sectie 

"onderzoeksprojecten"), is het belangrijk dat we deze kennis en statistieken over 

beroepsrisico's voortdurend bijwerken. 

http://www.beswic.be/
http://www.werk.belgie.be/
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Door het onderzoek over arbeidsomstandigheden dat we voeren krijgen we een 

objectief en regelmatig beeld van de arbeidsomstandigheden in Belgische bedrijven en 

identificeren we de belangrijkste beroepsrisico's via de verschillende activiteitssectoren. 

Deze informatie is essentieel voor het nationale beleid en de nationale strategie op dit 

gebied: het belang en de doeltreffendheid van de middelen die zijn ingezet voor 

preventie, meer gerichte bewustmakingscampagnes en de organisatie van symposia en 

informatiedagen die meer in overeenstemming zijn met de realiteit op het terrein. De 

resultaten van enquêtes en onderzoek leveren essentiële informatie op, bijvoorbeeld ter 

voorkoming van psychosociale risico's, musculoskeletale aandoeningen of risico's in 

verband met blootstelling aan gevaarlijke producten. 

 

In dit verband zullen wij een belangrijke rol spelen in de context van de nieuwe nationale 

strategie 2021-2027. 

 

Naast het gefinancierde onderzoek verzamelen wij ook informatie uit ander nationaal of 

internationaal onderzoek. Dit stelt ons in staat om constructieve uitwisselingen te 

hebben en samen te werken met andere Belgische (Belspo, RIZIV, FOD Volksgezondheid, 

FEDRIS, KCE, …) of buitenlandse (INRS, TNO, FIOH, EU-OSHA, Eurofound, …) instituten. 

 

We staan ook in voor het aanleveren van analyses en statistieken m.b.t. de 

werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in het algemeen en voor de uitvoering en 

opvolging van socio-economische studies die noodzakelijk zijn om het beleid te 

onderbouwen. 

 

Voor het verstrekken van informatie aan het publiek (vooral via onze website), aan de 

Beleidscel, aan het directiecomité en aan externe instellingen waarmee we samenwerken, 

en voor het beantwoorden van inlichtingsvragen maken we gebruik van externe en 

interne bronnen. 

 

Externe gegevens afkomstig van onder meer Statbel, de Kruispuntbank voor de Sociale 

Zekerheid, de instellingen van de sociale zekerheid, Eurostat en andere internationale 

instellingen, … gebruiken we om indicatorentabellen op te stellen waarmee we een 

volledig beeld kunnen geven en waarmee we adequaat op vragen kunnen antwoorden. 

Een voortdurende opvolging, en waar nodig en mogelijk mede-aansturing van de 

methodologische en andere evoluties m.b.t. deze bronnen, is noodzakelijk en doen 

we via o.a. de vergaderingen van de Hoge Raad voor de Statistiek (en zijn eventuele 

werkgroepen), de gebruikersgroep van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale 
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Bescherming bij de Kruispuntbank en via de Eurostatwerkgroep Arbeidsmarktstatistieken. 

Tijdens de Covidcrisis hebben we een vernieuwd en sterk netwerk uitgebouwd, en de 

komende jaren zullen we inzetten op de consolidatie daarvan. Daarnaast werken we 

blijvend actief mee aan de verdere uitbouw van het Datawarehouse, onder meer in 

het kader van de socio-economische monitoring. 

 

We verwerken ook de statistische gegevens m.b.t. de conventionele lonen en 

arbeidsduur en de herstructureringen. Een verdere automatisering van de 

berekening van de index van de conventionele lonen moet daarbij in de komende jaren 

helpen om een frequentere publicatie mogelijk te maken en om de verwerking van de 

premies te vereenvoudigen en versnellen. 

 

Wat studies betreft, volgen we het (brede) domein van de studies m.b.t. arbeidsmarkt 

en werkgelegenheid, onder meer via de opvolging van de programma’s van Belspo, via 

de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en via internationale instellingen (EU, OESO, 

IAO, …). 

 

Zelf dragen we bij aan het aanbod van studies via de socio-economische monitoring 

van de situatie van personen van vreemde origine op onze arbeidsmarkt. Deze studie, 

waarvoor we samenwerken met Unia, draagt bij aan het beleid ter zake, versterkt de 

zichtbaarheid van de FOD en maakt het ook mogelijk om bij te dragen aan de verdere 

ontwikkeling van het Datawarehouse, waar vervolgens voor ander studiewerk en voor het 

verkrijgen van statistische informatie gebruik kan van worden gemaakt. 

 

Daarnaast werken we mee aan het rapport rond de loonkloof, de rapporten van de 

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, de opvolging van de Covid-19-crisis via de 

Werkgroep “Social Impact Corona” en werken we kleinere thematische studies uit 

wanneer de vraag zich stelt of de beschikbaarheid van gegevens een opportuniteit 

creëert. 

 

We besteden studies uit wanneer er een aanbod is vanuit een onderzoeksinstelling 

waarmee een gebrek aan vooral beleidsondersteunend of evaluatief studiewerk kan 

worden opgevangen, wanneer zich een expliciete nood voordoet in functie van het beleid 

én wanneer de interne competentie om de studie zelf uit te voeren niet aanwezig is. 

Concreet voorzien we in de komende jaren een studie rond het thema van de 

“jobgarantie” in het vooruitzicht van het EU-voorzitterschap. 
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Strategische doelstelling SD02: sociaal overleg 

SD02 Bijdragen tot de welvaartsgroei en de verbetering van het welzijn door het sociaal 

overleg op interprofessioneel, sectoraal en ondernemingsniveau. 

 

In het sociaal overleg komen de vertegenwoordigers van werkgevers en 

werknemers samen. We faciliteren het sociaal overleg op nationaal en sectoraal 

niveau, en binnen de bedrijven zelf. 

 

In het kader van de contractuele relaties die bestaan tussen werkgevers en 

werknemers gaat het om het voeren van collectieve onderhandelingen en het 

maken van afspraken over beloning en andere arbeidsvoorwaarden die worden 

vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten. Hier kijken we dan in de eerste plaats 

naar het interprofessionele overleg in onder andere de Nationale Arbeidsraad en het 

afsluiten van akkoorden en cao’s in de paritaire comités op sectoraal niveau, aangevuld 

met het werk van syndicale delegaties en bedrijfscao’s op ondernemingsniveau.  

 

In het kader van de gezagsverhouding die bestaat in de relatie tussen een werkgever 

en werknemer gaat het om de uitoefening van informatie- en consultatierechten van 

werknemersvertegenwoordigers en de organisatie van een sociale dialoog over hoe het 

werk wordt georganiseerd en gestructureerd, en hoe de kwaliteit van de arbeid en het 

welzijn op het werk vorm wordt gegeven. Hier kijken we vooral naar de overlegorganen 

op bedrijfsniveau: de Ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming 

op het Werk, maar ook naar advies- en overlegorganen op sectoraal en 

interprofessioneel niveau zoals de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk 

of de adviescommissie die optreedt in het kader van toekenning van uitzonderingen in de 

SWT-regeling. Bij deze laatste organen gaat het dan om (gemeenschappelijk) overleg en 

advies vanuit werkgeversorganisaties en vakbonden met betrekking tot beleid (bijv. 

omtrent welzijnsgerelateerde onderwerpen). 

 

Onder meer sinds het sociaal pact van 1944 en het Productiviteitspact van 1954 wordt 

een kwaliteitsvol sociaal overleg als een belangrijk instrument beschouwd in het 

sociaaleconomische streven naar welvaart(sgroei) in ons land. Het collectieve overleg 

draagt niet enkel bij tot sterke economische prestaties en welvaartscreatie, maar ook tot 

een billijke en meer rechtvaardige verdeling van deze gecreëerde meerwaarde, en dit 

met de nodige aandacht voor sociale zekerheid en sociale inclusie. Hierbij kwam als 

beleidsdoelstelling ook méér en méér het welzijns- en duurzaamheidsvraagstuk in het 

vizier. Door de stijgende aandacht voor werkbaar werk en het welzijn van werknemers 
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kreeg het sociaal overleg ook een belangrijke rol bij het creëren van veiligere, 

gezondere en meer duurzame jobs. 

 

De ondersteuning en de begeleiding van kwaliteitsvol sociaal overleg over 

arbeid, welzijn op het werk en werkgelegenheid vormt één van onze centrale 

missies. Hiervoor: 

• Bouwen we het noodzakelijke wettelijk en institutioneel kader hiertoe uit en 

bestendigen dit. 

• Reguleren en begeleiden we processen van sociaal overleg. 

• Helpen we conflicten voorkomen en oplossen door bemiddeling en verzoening. 

• Bieden we juridische interpretatie en/of controle aan. 

• Faciliteren we het sociaal overleg op interprofessioneel niveau dat een adviserende en 

inspirerende rol speelt in de totstandkoming van overheidsbeleid. Het gaat dan onder 

meer om de werkzaamheden van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op 

het werk. Aldus trachten we via dit sociale overleg de expertise vanuit het werkveld 

maximaal te benutten, het draagvlak van de regelgeving te verbreden, en de 

doorstroming van de informatie naar de gebruikers te verbeteren. 

 

Het belang van sociaal overleg wordt benadrukt door de regering en de minister, 

waarmee we dit strategisch plan afsluiten. De hervormingen op de arbeidsmarkt en in de 

arbeidsorganisatie worden steeds gekoppeld aan de noodzaak tot inspraak en sociaal 

overleg. De regering heeft zich hierbij ook geëngageerd om sociale akkoorden uit te 

voeren. 

 

In deze bestuursperiode gaat het daarbij om de volgende specifieke aandachtspunten: 

Uitbouw van instituties: 
• De blijvende begeleiding en ondersteuning van een modernisering en harmonisatie 

van het landschap aan paritaire comités op sectorniveau. 

• Het bijdragen tot het tijdig uitwerken van een kwalitatieve regelgeving inzake sociale 

verkiezingen, die in principe in 2024 worden georganiseerd voor de samenstelling van 

de overlegorganen op bedrijfsniveau (Ondernemingsraad en Comité voor preventie en 

bescherming op het werk) en de webapplicatie voor de rapportage van deze sociale 

verkiezingen aan de FOD tijdig optimaliseren en ter beschikking stellen aan de 

gebruikers. 

Processen reguleren en begeleiden: 
• Het afwerken van een digitaal portaal van het sociaal overleg, in het bijzonder voor 

de administratieve ondersteuning van vergaderingen, de ontwikkeling van e-forms en 
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applicaties voor erkenningen en benoemingen; en de elektronische neerlegging van 

collectieve arbeidsovereenkomsten. 

• De rol van het sociaal overleg in het regeringsbeleid faciliteren door een 

kwaliteitsvolle ondersteuning van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op 

het Werk, de Nationale Arbeidsraad en de Hoge Raad voor Werkgelegenheid. 

• Het faciliteren van het sectoraal overleg in het kader van de beoogde relance en zo 

nodig verzoenen en bemiddelen bij de verwachte herstructureringsgolf. Hiervoor 

garanderen dat de noodzakelijke, kritische capaciteit aan bemiddelingsfuncties en 

juridische expertise beschikbaar is. 
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Strategische doelstelling SD03: kwalitatieve regelgeving  

SD03 Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het 

welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering. 

 

Het arbeidsrecht in al haar onderdelen is een rechtstak die voortdurend in beweging is. 

De arbeidswetgeving moet immers steeds een helder en functioneel juridisch kader 

kunnen bieden om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer te regelen (zowel 

op individueel als op collectief niveau), en om het welzijn van de werknemers bij de 

uitvoering van hun werk te bevorderen, rekening houdend met de actuele uitdagingen in 

de wereld van het werk. 

 

Wij streven ernaar om in alle onderdelen van het arbeidsrecht een kwalitatief zo hoog 

mogelijk niveau van regelgeving te ontwerpen, waarbij een gelijk speelveld wordt 

gecreëerd voor iedereen die bij het arbeidsproces betrokken is. Kwalitatieve 

regelgeving is duidelijk, transparant, en doeltreffend: daartoe houdt zij rekening 

met de beginselen van behoorlijke wetgeving, gelijke behandeling en administratieve 

vereenvoudiging (‘only once, think small first’). Ze is ook opgemaakt met naleving van 

alle nodige stappen van het regelgevend proces, met inbegrip van het vragen van de 

nodige adviezen en de nodige ruimte voor het sociaal overleg. 

 

Prioriteit nummer één is de correcte en tijdige omzetting van de diverse Europese 

richtlijnen die behoren tot ons bevoegdheidsdomein. Het gevolg van die omzetting is 

het in overeenstemming brengen van het Belgische arbeidsrecht aan de door de 

Europese rechtscolleges gegeven interpretatie van deze richtlijnen. We zorgen er ook 

voor dat het Belgische arbeidsrecht conform is met internationale verdragen en principes 

en de door de internationale rechtscolleges gegeven interpretatie van deze verdragen en 

principes.  

 

Verder zal de uitwerking centraal staan van de maatregelen die in het regeerakkoord 

De Croo I en in de beleidsnota’s van de Minister van Werk zijn opgenomen met 

betrekking tot de organisatie van de arbeid(smarkt). Wij leveren in dit verband de nodige 

expertise en technische ondersteuning aan de Beleidscel. 

 

Door een efficiënte juridische ondersteuning zorgen wij ervoor dat onze 

doelstellingen en acties in overeenstemming zijn met het steeds toenemende aantal en 

de toenemende complexiteit van de geldende regelgevingen. We beheren geschillen voor 

de verschillende Belgische en Europese rechtbanken. We stellen studies op en 

verstrekken advies en interpretaties in alle juridische aangelegenheden. We werken mee 
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aan het opstellen en corrigeren van regelgevende teksten en het ondersteunen van het 

normatieve proces. We nemen de taak op van Euro-coördinator voor de follow-up van de 

omzetting van Europese richtlijnen en inbreukdossiers. 
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Strategische doelstelling SD04: informatie en sensibilisering 

SD04 Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, 

de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke 

informatie en via sensibilisering. 

 

We hebben als opdracht te waken over de individuele en collectieve arbeidsbetrekkingen, 

de kwaliteit van de arbeid en het welzijn op het werk. Om ervoor te zorgen dat de 

arbeidsregelgeving gerespecteerd wordt en werknemers kunnen werken in een veilige en 

gezonde werkomgeving is het belangrijk dat we alle doelgroepen informeren en 

sensibiliseren. 

 

De informatie moet helder en toegankelijk zijn en aangepast aan de doelgroep. We 

zetten in op een communicatiemix met alle kanalen die nodig zijn om de verschillende 

doelgroepen efficiënt te bereiken. Onze communicatie-acties zijn duurzaam en inclusief. 

Om gedragsverandering te bereiken worden technieken zoals nudging verkend. 

 

We bevragen onze doelgroepen via regelmatige stakeholderanalyses, doen 

communicatieonderzoek en werken nauw samen met onze partners om de vinger aan de 

pols te houden en de informatie- en sensibiliseringsnoden te detecteren.  

 

We bieden gespecialiseerde en diepgaande informatie en een interpretatie van de 

wetgeving aan op onze websites. Deze informatie is vooral gericht op een 

gespecialiseerd publiek van o.a. preventieadviseurs, sociale secretariaten, 

advocatenkantoren, werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, … 

 

Het is echter ook belangrijk dat we toegankelijke informatie aanbieden aan individuele 

werkgevers en werknemers. Onze inspectiediensten spelen hierin als eerstelijnscontact 

een belangrijke rol, o.a. via hun contact center, tijdens inspectiebezoeken en via hun 

inspectiecampagnes die ook een belangrijke sensibiliserende rol hebben. 

 

Als Belgische verbindingsbureau vormen wij een eerste aanspreekpunt voor de 

buitenlandse werkgever die werknemers wenst te detacheren in België. Het 

verbindingsbureau is ermee belast om de werkgevers en de in België gedetacheerde 

werknemers inlichtingen te verschaffen over algemene vragen op het vlak van het 

arbeidsrecht en hen in voorkomend geval door te verwijzen naar de bevoegde diensten. 

Het heeft ook tot taak de samenwerking te garanderen tussen de verschillende betrokken 

openbare diensten (arbeidsinspecties, …). 
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Daarnaast bieden we ook heel wat tools en studies aan, vooral op het vlak van het 

welzijn op het werk. Die tools verder uitwerken en verspreiden is een belangrijke 

doelstelling in het kader van de sensibilisering rond welzijn op het werk. 
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Strategische doelstelling SD05: sociale Maribel  

SD05 Verbeteren van de opvolging van de besteding van de fondsen uitgekeerd in het 

kader van de Sociale Maribel. 

 

De dotaties van de sociale en de fiscale Maribel worden beheerd door veertien 

sectorale Fondsen voor Bestaanszekerheid en één Fonds Sociale Maribel van de 

Overheidssector. Op deze Fondsen wordt, naast de controle op de jaarrekening door 

een revisor, toezicht uitgeoefend door vijftien regeringscommissarissen. Zij worden 

via koninklijk besluit aangesteld op voordracht van de Minister van Werk en de Minister 

van Sociale Zaken (en Volksgezondheid).  

 

De regeringscommissaris woont de vergaderingen van de beheerscomités van het Fonds 

bij en dient tussen te komen als de leden van het beheerscomité beslissingen nemen die 

strijdig zijn met de wet, het koninklijk besluit, de van toepassing zijnde collectieve 

arbeidsovereenkomst of kaderakkoord, de statuten van het Fonds, het 

werkingsdocument of het algemeen belang. Tegen dergelijke beslissingen kan de 

regeringscommissaris een gemotiveerd beroep aantekenen bij de Commissie sociale 

Maribel.  

 

We zullen op regelmatige basis alle regeringscommissarissen bij elkaar brengen en 

onderling overleg organiseren, om kennis, goede praktijken en ervaringen te kunnen 

uitwisselen. Zo streven we er alvast naar een vergadering te organiseren bij wijzigingen 

van de reglementering en na de ontvangst van het jaarlijks rapport met betrekking tot de 

werkingskosten van de Fondsen.  

 

Tijdens deze vergaderingen wordt eveneens gefocust op de wetgeving die van toepassing 

is (bijv. m.b.t. de jaarlijkse controle op het arbeidsvolume, het corona-reservekapitaal, 

de toepasselijke cao’s, het werkingsdocument, …). Het is de bedoeling om, samen met 

alle regeringscommissarissen, stapsgewijs tot een procedurebeschrijving te komen 

waarin de belangrijkste deelaspecten van de sociale Maribel aan bod komen. Dit zal 

bijdragen tot een uniforme toepassing van de wetgeving. 

 

Door de informatie van de regeringscommissarissen over de recente beslissingen van de 

beheerscomités samen te brengen met de gegevens uit de jaarlijkse rapporten van de 

Fondsen willen we ten slotte inzetten op een permanente monitoring van de 

besteding van de middelen (meer dan 1,3 miljard € op jaarbasis). 
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Strategische doelstelling SD06: handhaving  

SD06 Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo 

streng maar rechtvaardig. 

 

We garanderen een gelijk speelveld voor de werkgevers die op het Belgisch grondgebied 

actief zijn, waarbij we sociale fraude en dumping hard aanpakken. Daarnaast zorgen 

we ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en 

gezonde werkomgeving. 

 

Eén van de instrumenten om deze missie waar te maken is een efficiënt en effectief 

handhavingsbeleid. Hiertoe zullen wij een Nationaal Meerjarencontroleplan, het 

zogenaamde MANCP (Multi Annual National Control Program) ontwikkelen. Op basis van 

objectieve, meetbare en transparante criteria, waaronder de historische gegevens 

waarover de arbeidsinspectie beschikt, en rekening houdend met de input van de 

belangrijkste stakeholders, zullen wij volgens een wetenschappelijk onderbouwde 

methodologie, de inspectieprioriteiten telkenmale voor de komende vijf jaren 

vastleggen. Tegen 2024 zullen alle inspecties die uitgevoerd worden door de FOD WASO 

opgenomen zijn in het MANCP. In een eerste fase zal opgestart worden met de 

proactieve inspectiebezoeken en zullen zowel de sectoren bepaald worden, waar prioritair 

geïnspecteerd dient te worden, alsook het aantal te inspecteren ondernemingen per 

doelgroep. Voor elk van de onderdelen van het MANCP, zullen we de benodigde 

inspectiecapaciteit voor de realisatie ervan berekenen. Alhoewel het een globaal plan 

betreft voor de beide inspectiediensten van FOD WASO, zullen er naast de 

gemeenschappelijke sokkel ook individuele accenten worden gelegd. We zullen het luik 

welzijn van het MANCP maximaal afstemmen op het Europees strategisch kader voor 

veiligheid en gezondheid op het werk 2021-2027 en de daarvan afgeleide nationale 

strategie inzake welzijn op het werk, het ‘Federaal actieplan: mentale veerkracht op het 

werk’ en het werkplan van het ‘Senior Labour Inspectors’ Committee’. We zullen het 

MANCP voor advies voorleggen aan de sociale partners van zowel de Nationale 

Arbeidsraad alsook aan de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, voor 

wat het luik welzijn betreft. 

 

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden vormen een fundamenteel basisrecht 

van elke werknemer. Opdat deze basisrechten maximaal gerespecteerd zouden worden, 

is het van primordiaal belang dat we ons handhavingsbeleid er in de eerste plaats op 

richten om de meest kwetsbare werknemers, die in onveilige en/of ongezonde 

omstandigheden moeten werken, te beschermen door middel van doelgerichte 

controles in sectoren met een verhoogde kans op arbeidsongevallen, beroepsziekten of 
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psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Hierbij dienen we niet alleen te 

focussen op de klassieke risico’s, waaraan de werknemers beroepsmatig worden 

blootgesteld, maar ook attent te zijn voor nieuw opkomende risico’s, die met de 

invoering van nieuwe technologieën en arbeidsvormen gepaard gaan. We zullen 

jaarlijks een activiteitenrapport opstellen, waarin bijzondere aandacht zal geschonken 

worden aan lessen die kunnen getrokken worden uit ernstige arbeidsongevallen, die door 

de arbeidsinspectie werden onderzocht, met de bedoeling om de herhaling ervan te 

voorkomen. 

 

Deze controles doen we op een uniforme en gecoördineerde wijze, waarbij we de 

werkgevers, die in overtreding zijn, ertoe aanzetten om zich in regel te stellen met de 

welzijnsregelgeving binnen een vastgestelde regularisatietermijn. Tijdens de 

inspectiebezoeken, zal de sociaal inspecteur hiertoe in dialoog treden met de 

onderscheiden welzijnsactoren: de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn, de 

werknemersvertegenwoordigers, de preventieadviseurs, de veiligheids- en 

gezondheidscoördinatoren, opdrachtgevers, architecten, aannemers, … 

 

In geval van zwaarwichtige overtreding van de welzijnsregelgeving, die een 

arbeidsongeval of gezondheidsschade tot gevolg hebben gehad, en met sanctieniveau 4 

of in de toekomst 5 worden bestraft, zullen we standaard overgegaan tot het 

verbaliseren van de overtreder. Indien de inbreuken daarenboven een dreigend gevaar 

vormen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, zullen we aanvullend 

overgegaan tot het opleggen van dwangmaatregelen. We zullen niet enkel de 

werkgevers controleren, maar ook de erkende dienstverstrekkers, waarop de 

werkgevers aanvullend beroep moeten doen om hun preventiebeleid te implementeren 

(i.s.m. de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, de externe 

diensten voor technische controles op de werkplaats, de erkende laboratoria en de 

asbestverwijderaars).  

 

Daarnaast is de arbeidsinspectie ook belast met het toezicht op de drie federale 

antidiscriminatiewetten en hun uitvoeringsbesluiten, op het gebied van de 

arbeidsbetrekkingen. Discriminatie is een belangrijk maatschappelijk probleem dat met 

grote regelmaat op de voorgrond treedt. Er wordt bijna dagelijks aandacht aan besteed 

in de media. De regering heeft in haar regeerakkoord duidelijk kenbaar gemaakt dat zij 

zich engageert om alle vormen van discriminatie te bestrijden, en dat deze strijd 

bijzondere aandacht verdient. De toepassing van de bestaande discriminatietoetsen 

wordt verbeterd. De sociale inspectie moet discriminatietoetsen kunnen uitvoeren op 

basis van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve 
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aanwijzing. We ontvangen regelmatig parlementaire vragen die betrekking hebben op het 

thema van gelijkheid en discriminatie. 

 

De regering wil de academische monitoring van diversiteit en discriminatie op 

sectorniveau invoeren. De FOD zal loyaal uitvoering geven aan de maatregelen die door 

de regering zullen beslist worden om werkgevers bewust te maken van het belang van 

niet-discriminatie van de aanwerving tot het einde van de loopbaan. 

 

Via de administratieve geldboeten wordt bijgedragen tot een doelmatige bestraffing 

van de inbreuken op de sociale wetgeving. Goed gemotiveerde beslissingen met 

boetebedragen die evenredig zijn aan de gepleegde feiten hebben een ontradend effect 

(als zij snel en effectief geïnd worden) en vergoeden het nadeel dat door de dader wordt 

berokkend aan de maatschappij. Om de doelmatigheid van de bestraffing te verhogen 

worden de interne processen gestroomlijnd en zullen er voorstellen gedaan worden aan 

het politieke beleidsniveau om een extra sanctieniveau te creëren en om meer type 

inbreuken administratief af te handelen via transacties en administratieve geldboetes 

(principe van depenalisering). Op die manier streven we naar een zo kort mogelijke 

behandelingstermijn. 

 

Via de coördinatie en het beheer van de verdere ontwikkeling van het e-pv, een 

dagdagelijks werkinstrument voor de sociaal inspecteurs, en de ontwikkeling van het e-

Dossier, waarmee de verdere levensloop van een e-pv zal worden gedigitaliseerd, 

dragen we bij tot de digitalisering van het handhavingsbeleid. De ontwikkeling van 

een e-pv 2.0 garandeert het behoud van de gebruiksvriendelijkheid en het innovatieve 

karakter van het e-pv waardoor de kwaliteit van de pv’s hoog kan worden gehouden en 

er een hogere vervolgingsgraad en snellere afhandeling van de dossiers mogelijk is. Met 

de uitbreiding van het e-pv met partners ook buiten de sociale sector beogen we, door 

het aldus beperken van de digitale stromen van inkomende processen-verbaal bij de 

parketten en auditoraten, efficiëntiewinsten in de strijd tegen sociale en andere fraude. 

Door de ontwikkeling van het e-Dossier met de integratie van alle betrokken actoren 

binnen de keten van het sociaal strafrecht streven we om bij te dragen tot de 

optimalisatie van de werkprocessen van de verschillende betrokken diensten. 
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Strategische doelstelling SD07: ondersteuning door de FOD WASO van 

SIOD  

SD07 De FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een 

gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale 

fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden inzake veiligheid en 

gezondheid op het werk. 

 

Naast de individuele inspanningen van iedere organisatie waaruit de SIOD is 

samengesteld binnen haar bevoegdheidsgebied, is het essentieel om voor complexere 

fenomenen de krachten te bundelen om deze op een integrale en geïntegreerde manier 

aan te pakken. Samenwerking is het resultaat van wederzijds vertrouwen, maar ook de 

kracht om het onverwachte het hoofd te bieden. Een bepaald fraude fenomeen beperkt 

zich nooit tot één welbepaalde materie waardoor het samenbrengen van expertise 

noodzakelijk is. 

 

De Covid-19 crisis was hiervan een mooi voorbeeld: synergie, gesteund op expertise. De 

nodige terugkoppeling en monitoring van de inspanningen om vervolgens ‘evidence-

based’ verder te werken was hierbij inherent. 

 

SIOD wil vanuit haar centrale rol als coördinatieorgaan de slagkracht van de 

inspectiediensten verhogen door meer in te zetten op een programmatorische aanpak 

van sociale fraude met alle relevante actoren. Deze oefening tot programmatorische 

werking is opgenomen binnen haar Actieplan. 

 

De SIOD stelt het ontwerp Strategisch plan sociale fraudebestrijding (meerjarenplan 

2022-2025) op, met inbegrip van een bevraging in samenwerking met alle deelnemende 

organisaties en een risico-evaluatie. Daarnaast houdt ze een trimestriële evaluatie van de 

realisatiegraad van het operationeel plan in. 

 

Als FOD WASO nemen wij actief deel aan deze programmatorische werking. Enerzijds 

door als projectleider op te treden voor de projecten waarvoor wij door SIOD worden 

aangezocht, anderzijds als meewerkende organisatie binnen de verschillende projecten.  

 

De SIOD onderneemt de nodige initiatieven om tot concrete gedragen strategieën te 

komen. 
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Strategische doelstelling SD08: slagkracht van de SIOD versterken  

SD08 De FOD WASO zet zich maximaal in om de slagkracht van de SIOD te versterken 

in lijn met haar missie en wettelijke opdrachten. 

 

De SIOD ontwikkelt een visie op de sociale fraudebestrijding via wetenschappelijke 

inzichten en vertaalt deze naar concrete strategieën. Op die manier draagt de SIOD 

samen met de deelnemende organisaties (FOD Justitie, FOD WASO, RIZIV, RSZ, RSVZ en 

RVA) bij tot het Strategisch plan sociale fraudebestrijding. De SIOD verzorgt ook de 

coördinatie en waakt over de implementatie van dit plan. 

 

Hierdoor wordt sociale dumping (i.e. het tewerkstellen van werknemers in een lidstaat 

zonder dat zij aan de sociale wetgeving van deze lidstaat onderworpen zijn maar aan de 

wetgeving van een andere lidstaat die voor de werknemers minder gunstige rechten 

biedt en voor hun werkgever goedkoper is) en fraude inzake sociale bijdragen en sociale 

uitkeringen bestreden en tevens de financiering van de sociale zekerheid en de openbare 

financiën gewaarborgd. 

 

Als FOD WASO zullen wij actief meewerken aan de realisatie van de volgende 

strategische doelstellingen van de SIOD haar Strategisch Plan rekening houdend met de 

eigen bevoegdheden en competenties:  

• SO1: Sociale fraude en sociale dumping verminderen door de Europese en 

internationale samenwerking te versterken. 

• SO2: Het waarborgen van het concurrentievermogen van onze bedrijven en daarmee 

het garanderen van eerlijke concurrentie. 

• SO3: Een inclusievere arbeidsmarkt creëren die de veiligheid en de gezondheid op het 

werk garandeert voor alle werknemers. 

• SO4: Versterking van de inspectiediensten om te zorgen voor een grotere capaciteit 

om op te treden en een grotere slagkracht. 

• SO5: Vereenvoudiging van de administratie (met inbegrip van de digitalisering), de 

wetgeving en verbetering van de informatie om de transparantie te vergroten, 

onbedoelde onregelmatigheden te voorkomen en social engineering te bestrijden. 

• SO6: Verhogen van het risico om gepakt te worden en verbeteren van de effectiviteit 

van de sancties. 

• SO7: Het voorkomen van sociale fraude. 

 

De strijd tegen sociale dumping en sociale fraude blijft voor de Regering De Croo I hoog 

op de politieke agenda staan en wij willen dan ook via dit strategisch plan op dit vlak een 

belangrijke partner zijn in de realisatie van deze beleidsdoelstelling. 
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We bekleden daarbij de bijzondere positie dat we niet alleen in het veld staan via de 

verschillende eigen inspectiediensten (i.s.m. de AD TWW en de AD TSW), maar 

daarnaast ook de SIOD herbergen die als netwerkorganisatie het gehele 

inspectielandschap omvat. Het is dan ook onze ambitie om deze unieke positie verder uit 

te werken en SIOD te ondersteunen in de uitvoering van haar taken en in haar groei als 

netwerkorganisatie.  

 

We schakelen ons actief in, in het Strategisch plan sociale fraudebestrijding en met het 

actieplan in de uitvoering ervan. Hierbij maken we gebruik van een mix aan 

instrumenten, die zullen ingezet worden in functie van de vooropgestelde doelgroep op 

grond van de theorie van de werkgeverspiramide. Het gebruik van deze interventiemix 

betekent kiezen voor een gedifferentieerde aanpak van overtreders. 

 

Zo zal er binnen de werking van SIOD niet alleen oog zijn voor de klassieke 

fraudebestrijding, zoals de strijd tegen zwartwerk, maar zullen ook de welzijns- en 

veiligheidsregels op de werkvloer een prominente plaats in nemen in de strijd tegen de 

sociale fraude.  

 

Opleiding en permanente vorming over de vele facetten van sociale fraude zijn hierbij 

van cruciaal belang. De SIOD als kenniscentrum zal de kennis vulgariseren naar het 

werkveld via opleidingen. 

 

Sociale fraude dient ook in Europees belang bestreden te worden. Via ‘Joint Actions’ en 

‘Staff Exchanges’ kunnen, door middel van een gemeenschappelijk onderzoeksopzet, 

mogelijkheden gecreëerd worden om ‘best practices’ uit te wisselen tussen onze FOD, 

SIOD en de Europese partners. 

 

De verdere ontwikkeling van de European Labour Authority op Europees niveau is hierbij 

van cruciaal belang. Wij zullen dan ook actief meewerken aan de gezamenlijke en/of 

gecoördineerde acties die georganiseerd worden binnen de werking van ELA en op 

nationaal vlak gecoördineerd door SIOD. Als FOD WASO kunnen we vanzelfsprekend de 

rol van de sociale partners hierin niet vergeten. Hiervoor zullen we dus eveneens 

samenwerken met deze sociale partners, onder coördinatie van SIOD, bijvoorbeeld in het 

kader van de afgesloten samenwerkingsakkoorden. 
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Ook intern wordt de structuur van SIOD aangepast, zodat SIOD fungeert als een 

autonome dienst sui generis met eigen budget en middelen via de dotatie vanuit de FOD 

WASO. Er zal onderzocht worden of een aanpassing van de structuur van SIOD nodig is. 
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Strategische doelstelling SD09: digitaal dienstenplatform  

SD09 Ontwikkelen van een interactief digitaal dienstenplatform tussen de klanten van de 

FOD (zowel burgers als ondernemingen) en de FOD. 

 

De verbetering van de kwaliteit van de diensten, geleverd door de 

overheidsadministratie, is een uitdaging die sterk naar voor komt in het Belgische 

relanceplan. Het versterkt gebruik van moderne digitale technologieën en 

toepassingen is daarbij een groot aandachtspunt. De ontwikkeling van portalen en 

onlineplatformen vormt hierin een belangrijke schakel. Ze zorgen door de maximale 

integratie van toepassingen en informatieverstrekking voor administratieve 

vereenvoudiging en sensibilisering. Zo wordt enerzijds een betere ontsluiting van 

diensten voor burgers en ondernemingen gestimuleerd en wordt anderzijds ook 

performantiewinst voor de administratie gerealiseerd. Er moet echter ook steeds 

aandacht zijn voor de digitale kloof en we dienen er dan ook voor te zorgen dat er steeds 

een niet digitale equivalente oplossing wordt voorgesteld.  

 

Met in het achterhoofd de plannen, die hierover ontwikkeld worden op interfederaal 

niveau en in het kader van MyBelgium, willen we concreet in een eerste fase het 

volgende realiseren: 

• De SZ ondersteunen bij de opstart en coördinatie van het digitale project dat 

verbonden is aan het beleidsinstrument van een 'individuele opleidingsrekening' 

in het kader van het Belgische relanceplan. Samenwerking met andere actoren 

(federaal en regionaal) staat daarbij voorop.  

• De verdere ontwikkeling van het portaal voor de FOD, waar we alle bestaande 

digitale diensten aan de klanten van de FOD groeperen (zowel burgers als 

ondernemingen). Het portaal van het sociaal overleg vormt hiervan een belangrijk 

onderdeel. 

• Medewerking verlenen aan de uitbouw van de Europese Single Digital Gateway op 

het nationale niveau. 
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Strategische doelstelling SD10: transversale doelstellingen 

SD10 De FOD WASO zet zich maximaal in om ervoor te zorgen dat alle transversale 

doelstellingen worden behaald die werden afgesloten tussen de verschillende FOD's 

 
Het College van Voorzitters heeft op 20 april 2021 de principes van de nieuwe 

reglementering inzake de strategische en operationele plannen goedgekeurd. Vervolgens 

heeft FOD BOSA in samenwerking met een beperkte werkgroep, bestaande uit 

vertegenwoordigers van FOD Economie, FOD Justitie, FOD Financiën, FOD 

Volksgezondheid en FOD BOSA, deze principes vertaald in een ontwerp van koninklijk 

besluit. 

 

Het College van Voorzitters neemt hierdoor de nodige initiatieven inzake de vanaf 2022 

te realiseren transversale doelstellingen. Transversale doelstellingen werden in het 

ontwerp KB gedefinieerd als doelstellingen ter verwezenlijking van een transversaal 

regeringsbeleid dat betrekking kan hebben ofwel op de kernopdrachten van de meeste 

Openbare Diensten ofwel op hun intern beheer. Deze doelstellingen kunnen bijvoorbeeld 

gevonden worden in domeinen zoals duurzaamheid, integriteit, efficiëntie, enz. De rol die 

het College van Voorzitters hier krijgt toegewezen, komt tegemoet aan de vraag van de 

leidinggevenden naar meer responsabilisering en autonomie. 

 

Bij het definiëren van de transversale doelstellingen worden volgende algemene principes 

voorgesteld: 

• Deze set van transversale doelstellingen dient te worden gezien als een ambitie van 

de verschillende instellingen om hun voorbeeldfunctie inzake belangrijke 

maatschappelijke thema’s op te nemen. 

• Elke instelling past voor de transversale doelstellingen het principe Comply or Explain 

toe. Het is immers best mogelijk dat een instelling een gegronde reden heeft om een 

bepaalde transversale doelstelling niet te kunnen/moeten bereiken. 

• Gezien de hoogdringendheid, zal de oefening om te komen tot een voorstel van 

transversale doelstellingen zich in eerste instantie beperken tot het College van 

Voorzitters. Het moet echter de ambitie zijn om bij het bepalen van de volgende 

generatie transversale doelstellingen eveneens het College van ION en het College 

van OISZ maximaal bij deze oefening te betrekken. Deze aanpak over de 

verschillende colleges heen, zal immers bijdragen tot de implementatie van een 

coherent beleid. 

• Het is weinig realistisch om tegen eind 2021 de transversale doelstellingen door het 

College te laten valideren. Daarom wordt gestreefd naar een integratie van de 
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transversale doelstellingen in de strategische plannen tegen uiterlijk eind januari 

2022. 

 

Het ontwerp van FOD BOSA voor de transversale doelstellingen is integraal opgenomen 

in bijlage 1.  
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Strategische doelstelling SD11: ondersteunende diensten  

SD11 Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de 

dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte 

omkadering van de personeelsleden 

 

 

De ondersteunende diensten van de FOD spelen een belangrijke rol in het behalen van de 

strategische doelstellingen. Zij moeten ervoor zorgen dat alle middelen aanwezig zijn en 

ze efficiënt ingezet worden. Een geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem vormt de 

rode draad in het realiseren hiervan. Het analyseren, verbeteren en documenteren van 

onze processen met aandacht voor risico’s en kansen en klanttevredenheid levert een 

belangrijke bijdrage in doeltreffend, milieubewust en veilig werken. 

 

Ze zorgen voor een performante uitrusting en infrastructuur, efficiënt beheerde 

budgetten, duidelijke en interactieve interne communicatie en informatie en een 

duurzaam, inclusief en mensgericht HR-beleid. 

 

Enkel als de medewerkers van de FOD over de nodige tools, budgetten, informatie en 

competenties en werkomgeving beschikken, kunnen ze zich ten volle inzetten om hun 

individuele en teamdoelstellingen te halen en zo bij te dragen tot de realisatie van de 

missie van de FOD.  

 

Op het vlak van ICT wordt verder gewerkt aan de digitalisering van de processen en een 

verbetering van de tools die de medewerkers gebruiken. Ook wordt de nodige aandacht 

besteed aan het verscherpen van de veiligheid van de informatie.  

 

De budgetten die ter beschikking staan worden nauwgezet beheerd. Daarnaast worden 

de procedures waar mogelijk vereenvoudigd.  

 

Een toegankelijke en inclusieve interne communicatie heeft tot doel de medewerkers te 

informeren en te betrekken en kennisdeling te bevorderen. 

Op het vlak van documentatie ligt de focus op de verdere digitalisering van het 

informatieaanbod en op het blijvend garanderen van een proactieve, kwaliteitsvolle en 

gebruiksgerichte informatiedienstverlening. Daarnaast wordt ook gestreefd naar de 

uitbouw van bijkomende samenwerkingsverbanden met externe partners met het oog op 

de vlotte uitwisseling van documentatie en het verrichten van gemeenschappelijk 

onderzoek. 
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Wat het HR-beleid betreft, wordt gewerkt aan een mensgerichte en inclusieve aanpak: 

een versterkte sociale dienst en competentieontwikkeling in een veranderende 

werkcontext staan voorop. De FOD als aantrekkelijke werkgever profileren (employer 

branding) en een snellere rekrutering zijn ook belangrijke doelstellingen. 

 

Daarnaast zal de vernieuwing van het werkkader op verschillende vlakken - meer 

telewerk, de afschaffing van de prikklok, nieuwe evaluaties, de overstap naar PersoPoint 

- heel wat onzekerheid meebrengen bij de medewerkers en extra inspanningen vragen 

van de leidinggevenden. Het is cruciaal dat de ondersteunende diensten deze 

verandering begeleiden.  
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Deel III: VERBINTENISSEN 

Beide partijen (de voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO en de Minister van 

Werk), verbinden zich als echte partners ertoe de beheersprincipes die hierna vermeld 

zijn, na te leven. Beide partijen zorgen voor een gunstig kader om dit strategisch plan tot 

een succes te brengen. 

 

De minister engageert er zich toe om, binnen de budgettaire context en het kader van 

het Regeerakkoord, en rekening houdend met de politieke realiteit, de nodige autonomie 

te verlenen en de nodige middelen ter beschikking te stellen om de belangrijkste taken 

en essentiële opdrachten van de FOD WASO uit te voeren. De voorzitter engageert er 

zich toe om binnen de toegewezen middelen kwalitatief werk te leveren. 

 

De mandaathouders engageren zich ertoe 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. 

 

Als de FOD WASO voor een wettelijke opdracht moet samenwerken met een andere 

overheidsdienst, verbinden de overheden zich ertoe de noodzakelijke voorwaarden te 

scheppen om deze samenwerking te waarborgen. 

 

Inwinnen van adviezen, voorafgaand overleg en informatieverstrekking 
De minister engageert zich om de FOD WASO op transparante en afdoende wijze te 

betrekken bij de totstandkoming van elke wetgeving die de FOD moet toepassen en om 

daarbij te overleggen met de FOD om rekening te houden met de technische aspecten en 

de haalbaarheid op het vlak van de toepassing van de overwogen wettelijke en 

reglementaire wijzigingen. De voorzitter engageert er zich toe het gevraagde legistieke 

en studiewerk met gepaste snelheid af te werken en de minister op de hoogte te houden 

van het verloop ervan. 

 

Wijzigingen van het strategisch plan 
De aanpassingen van opdrachten, taken, doelstellingen of indicatoren vermeld in het plan 

die geen weerslag hebben op de globale enveloppen voorzien in het plan, zullen worden 

uitgevoerd volgens de procedure voorzien in artikel 11bis, §7, van het voornoemd 

koninklijk besluit van 29 oktober 2001. De impact van elk voorstel tot wijziging van het 

strategisch plan wordt besproken door beide partijen. 
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Een voorstel tot wijziging op vraag van de minister zal het voorwerp uitmaken van 

onderhandelingen met de minister, in het bijzonder als dit budgettaire en/of 

personeelsimplicaties heeft. 

 

Een voorstel tot wijziging op vraag van de FOD WASO, neemt de vorm aan van een 

ontwerp tot wijziging van het strategisch plan 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. 

 

Opvolging van de strategie en het bereiken van de doelstellingen 

De minister en de FOD WASO engageren zich ertoe om het realiseren van de strategie en 

de mate waarin de doelstellingen bereikt worden aandachtig op te volgen en hierover te 

rapporteren. 

 

Overleg 
Naast een regelmatig periodiek overleg zal er ook door beide partijen op transparante 

wijze punctueel overleg georganiseerd worden, indien budgettaire of andere maatregelen 

een impact zouden hebben op de werking van de FOD WASO. 

 

Jaarlijkse evaluatie  
Het strategisch plan wordt jaarlijks getoetst op basis van een verslag over de uitvoering 

ervan dat is opgesteld door de voorzitter van het directiecomité en wordt overgemaakt 

aan de minister. Indien nodig wordt het strategisch plan aangepast aan de gewijzigde 

omstandigheden. 

 

Weerslag van de maatregelen waartoe werd beslist na de ondertekening van het 

strategisch plan 
De minister zal rekening houden met de weerslag van de maatregelen waarover werd 

beslist of die werden ingevoerd na het sluiten van het strategisch plan en die hebben 

geleid tot een relevante en meetbare stijging van de taken of van hun complexiteit of van 

sommige uitgaven, voor zover de FOD WASO de weerslag van deze wijzigingen tijdig 

heeft meegedeeld. 

 



Finandei-ing 

De federale Regering verbindt zich ertoe aan de FOD de basishypotheses mee to delen 

die noodzakelijk zijn voor de opmaal< van de jaarlijl<se begroting. De acties, die 

gekoppeld zijn aan de strategische en operationele doelstellingen, kunnen slechts 

volledig uitgevoerd worden als het volledige toegewezen budget in zijn totaliteit kan 

gebruikt worden. 

Niet-naleving van de aangegane verbintenissen 

Wanneer e'en 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 voor de impact van de niet-

naleving van de verbintenis. Ze zal met de andere partij overleg plegen om maatregelen 

of to spreken om die situatie to verhelpen of to vermijden. 

Goedkeuring en ondertekening 

Opgemaakt to Brussel op l$ 01 2022 

   

   

Geert DE POORTER 

Voorzitter van het directiecomite 
Pierre-Yves DERMAGNE 

Minister van Werk 
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Deel IV: BIJLAGEN 
 

 

Bijlage 1: opvolgingstabel met de strategische, ondersteunende en 

transversale doelstellingen 

Strategisch 

plan_Plan stratégique 2022 -2024.xlsx
 

  


Strategische doelstellingen

		Strategisch plan_Plan stratégique 2022 -2024

		Algemene Directie / Stafdirectie / Directie		Indication SD		SD - NL		SD - FR		Piloot		Indication OD		OD - NL		OD - FR		Indication Action		 Action - NL		Action FR		Kernproces		Regeerakkoord		Status		Verantwoordelijke		KPI		Deadline		KSF

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.1.		Verder verzamelen van gegevens over telewerk, onder meer over de aspecten "evenwicht tussen werk en privéleven" en "deconnectie". In dit verband overleggen met de Nationale Arbeidsraad over de noodzaak tot wijziging van de regelgeving		Continuer à rassembler les données sur le télétravail, notamment sur les aspects "conciliation vie privée – vie professionnelle" et "déconnexion". Dans ce cadre, se concerter avec le Conseil national du travail quant à la nécessité de faire évoluer la réglementation		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		Blz 33-34		New		HUT (DIRACT)		Mise à jour en continu du thème télétravail  du site beswic.be tout en collaborant avec le Conseil national du travail pour faire évoluer la législation		2023		- compétences en interne toujours présentes
- bonne collaboration avec CNT
- budget disponible et octroyé pour des recherches sur l'impact du télétravail

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.2.		Analyseren van Belgische gegevens uit de enquête over de arbeidsomstandigheden, in samenwerking met Eurofound		Analyser les données belges de l'enquête sur les conditions de travail, en collaboration avec Eurofound		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		/		New		HUT (DIRACT)		Rapport EWCS (European Working Conditions Surveys) 2021 disponible fin 2022		2023		- marché public engagé fin 2021
- offre de qualité pour analyser les données

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.3.		Verrichten van diverse onderzoeken over onderwerpen in verband met het welzijn van werknemers om informatie, goede praktijken en wetenschappelijke kennis te verzamelen met het oog op de aanpassing van de wetgeving op basis van wetenschappelijke gegevens (evidence-based), bv. re-integratie, psychosociale risico's, burn-out, enz.		Mener différentes recherches sur des thèmes relatifs au bien-être des travailleurs afin de collecter des informations, des bonnes pratiques et des connaissances scientifiques permettant d'adapter la législation sur la base de science (evidence-based), par ex. la réintégration, les risques psycho-sociaux, le burnout, etc.		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		Blz 33-34		New		HUT (DIRACT)		1 ou 2 recherches par an selon les budgets disponibles		Jaarlijks		- beaucoup de thèmes avec des besoins de recherche: choix à faire en fonction du budget obtenu
- réduction récurrente des budgets de recherche

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.4.		Herstelplan: duurzaam werken - ontwikkeling van een datamining van de professionele risico's  (inclusief objectieve meetbare criteria voor Psychosociale risico's)		Plan de relance: travail durable - développement d'un datamining des risques professionnels (en ce compris des critères objectifs mesurables pour les Risques Psychosociaux)		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		Blz 30		New		HUT (DIRACT)		1  rapport digital en 2023 et un deuxième en 2025 permettant de définir les risques par secteur. 
Convention signée avec Eurofound en 2023
Rapport EWCS  (European Working Conditions Surveys) 2024 en 2025.		2025		- recrutement de 3 chercheurs pour janvier 2022
- les 3 chercheurs restent les 4 années
- marché public pour digitalisation des rapports (firme informatique)
- EWCS 2024 a bien lieu (COVID…)
- marché public pour analyser les données belges EWCS 2024

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.5.		Voortzetten van de samenwerking binnen het netwerk dat is opgericht in het kader van de follow-up van Covid-19 (werkgroep Social Impact Corona) en verdiepen van de samenwerking met de KSZ - Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (in het kader van het datawarehouse)		Continuer la coopération au sein du réseau créé dans le cadre du suivi du Covid19 (groupe de travail Social Impact Corona) et approfondir la coopération avec la BCSS - Banque Carrefour de la sécurité sociale (dans le cadre du datawarehouse)		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		Blz 30		New		HUT (études)		Publicatie van een nota volgens het in het netwerk afgesproken ritme en met de in het netwerk beschikbare gegevens		2023		Données disponibles - Continuité du réseau  

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.6.		De invoering van een academische monitoring van de diversiteit en de discriminatie op het niveau van de sectoren. In dit kader, oprichting van cel "monitoring diversiteit"		L'introduction d'un suivi académique de la diversité et de la discrimination au niveau sectoriel. Dans ce cadre, mise en place d'une cellule "monitoring diversité"		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		Blz 33-34
Blz 73		New		HUT (études)		Publicatie van het rapport "Socio-Economische Monitoring : Arbeidsmarkt en Origine" volgens de gemaakte afspraken met Unia en in functie van de beschikbaarheid van de gegevens van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
Mise en place de la cellule "monitoring diversité" 		Jaarlijks		Disponibilité du budget obtenu et du personnel pour créer la cellule et réaliser les études - Coopération avec Unia et la BCSS

		HUA_HUT		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Aurore Massart		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.7.		Het jaarlijks publiceren van een activiteitenverslag van de AD TWW, met bijzondere aandacht voor de lessen, die kunnen worden getrokken uit de onderzoeken van ernstige arbeidsongevallen		Publier un rapport d'activité annuel de la DG CBE , en accordant une attention particulière aux enseignements à tirer des enquêtes sur les accidents du travail graves		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés				New		Paul Tousseyn		Jaarverslag AD TWW gepubliceerd op de website van de FOD.
Rapport annuel de la DG CBE publié sur le site web du SPF.		Jaarlijks		Niet van toepassing

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		1.		Zorgen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden door de nationale en internationale arbeidsmarkt te analyseren. Verstrekken van expertise aan andere instanties en landen over werkgelegenheid en arbeid.		Veiller à l'amélioration des conditions de travail en analysant le marché national et international de l’emploi. Apporter son expertise aux autres instances et pays en matière d'emploi et de travail  		Paul Tousseyn		1.1.		Het verzamelen van statistische gegevens en het (laten) verrichten van studies en onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt, van macro- tot microniveau		Rassembler les statistiques et réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches sur les conditions de travail et le marché du travail, du niveau macro au niveau micro		1.1.8		Het uitvoeren op basis van de omstandige verslagen van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de zeer ernstige arbeidsongevallen overkomen aan gedetacheerde werknemers met het oog op het benoemen van de knelpunten en het aanreiken van voorstellen voor toekomstige optimalisaties, zowel regelgevend als operationeel.		Réaliser une analyse qualitative et quantitative, sur la base de rapports circonstanciés, des accidents du travail très graves survenus aux  travailleurs détachés, afin d'identifier les goulots d’étranglement et de suggérer des optimisations futures, tant réglementaires qu'opérationnelles		Verstrekken van deskundig advies				New		Paul Tousseyn		Kwalitatieve en kwantitatieve studie van de zeer ernstige arbeidsongevallen overkomen aan gedetacheerde werknemers.		2022		Effectieve toewijzing van de gevraagde extra budgettaire middelen 

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.1.		Processen van sociaal overleg in een periode van herstructurering en relance faciliteren		Faciliter les processus de dialogue social dans une période de restructuration et de relance		2.1.1.		We faciliteren het sectoraal overleg in het kader van de interprofessionele akkoorden en de relance-strategie		Nous facilitons la concertation sectorielle dans le cadre des accords interprofessionnels et de la stratégie de relance.		Fournir des avis spécialisés		Blz 30		New		Guy Van Gyes		17 bemiddelaars FTE effectief werkzaam in de private sector		2024		Optimaal functioneren verzoeningsbureau's PC
Voldoende bemiddelaars

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.1.		Processen van sociaal overleg in een periode van herstructurering en relance faciliteren		Faciliter les processus de dialogue social dans une période de restructuration et de relance		2.1.2.		We bemiddelen en verzoenen bij de verwachte herstructureringsgolf		Nous faisons de la médiation et de la conciliation face à la vague de restructuration attendue		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		Guy Van Gyes		90% binnen drie werkdagen wordt de vraag behandeld		2024		Optimaal functioneren verzoeningsbureau's PC
Voldoende bemiddelaars
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COA_RCT
AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.1.		Processen van sociaal overleg in een periode van herstructurering en relance faciliteren		Faciliter les processus de dialogue social dans une période de restructuration et de relance		2.1.3.		We zorgen voor een verhoogde communicatie naar de sectorale sociale partners via het opstellen van technische themafiches, een rapport over het sectoraal overleg om de twee jaar en op gezette tijdstippen een  nieuwsbrief voor leden van paritaire comités te publiceren		Nous assurerons une communication accrue avec les partenaires sociaux sectoriels par la préparation de fiches thématiques techniques, un rapport sur les concertations sectorielles tous les deux ans et la publication d'un bulletin d'information régulier pour les membres des commissions paritaires.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		Guy Van Gyes		Minimaal twee nieuwsbrieven per jaar vanaf 2022; 1  rapport na het einde van de onderhandelingsperiode (eind 2022); verspreiden minimaal 20 thematische onderhandelingsfiches voor de start van sectorale onderhandelingen (2021; 2023)		2024		Tijd voor experten naast recurrente (controle-)taken
Technische applicatie voor nieuwsbrieven
Timing van beëindiging IPA-overleg en opvolging in regelgevende teksten
Samenwerking met communicatiedienst
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.2.		Het afwerken van het digitaal portaal sociaal overleg		La finalisation du portail de la concertation sociale		2.2.1.		We operationaliseren in samenwerking met de ICT-dienst de volgende clusters van het portaal sociaal overleg: 1: vergaderportaal, 2: digitalisering van het proces voor de samenstelling van paritaire comités en 3: de digitale neerlegging en administratieve behandeling van akten die worden neergelegd bij de Griffie		En collaboration avec le service ICT, nous mettons en service les clusters suivants du portail de concertation sociale : 1 : portail de réunions, 2 : numérisation du processus de composition des commissions paritaires, et 3 : digitalisation du dépôt et du traitement administratif des actes déposés au greffe.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		Adviseur-generaal (vacant)		1 oktober 2021 cluster 1 operationeel; Timing te bepalen door ICT (juni 2022?)		2024		Toegewezen budget, middelen, planning IT
Business vereenvoudiging waar mogelijk (eventueel in regelgeving nodig)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.2.		Het afwerken van het digitaal portaal sociaal overleg		La finalisation du portail de la concertation sociale		2.2.2.		In aansluiting met de geplande digitale venieuwing wordt een kwaliteitsprocedure voor de CAO-procesketen op punt gesteld		Une procédure de qualité pour la chaîne administrative de processus du CCT sera élaborée en lien avec la renouvellement numérique prévu.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		Adviseur-generaal (vacant)		Zie timing vorig punt cluster drie		2023		Toegewezen budget, middelen, planning IT
Business vereenvoudiging waar mogelijk (eventueel in regelgeving nodig)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.3.		Ondersteunen van de modernisering en harmonisatie van het 
 paritair landschap		Soutenir de la modernisation et l'harmonisation de la paysage paritaire		2.3.1.		We werken mee aan de aanpassing van art. 27 van de cao-wet, 		Nous participons à l'adaptation de l'art. 27 de la loi sur les CCT.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		Isabelle Sottiaux		Voorstel van wetsontwerp 31.12.2022 (in samenwerking met beleidscel)		2023		Politieke besluitvorming
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Guy Van Gyes		2.3.		Ondersteunen van de modernisering en harmonisatie van het 
 paritair landschap		Soutenir de la modernisation et l'harmonisation de la paysage paritaire		2.3.2.		Een taskforce wordt binnen de administratie opgericht ter begeleiding van de sociale partners die harmoniseren		Une task force sera mise en place au sein de l'administration afin d'accompagner les partenaires sociaux qui procèdent à une harmonisation		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		Isabelle Sottiaux		Checklist + herwerkte gids ter beschikking voor de sociale partners 31.12.2022; deelname aan vergaderingen op vraag van sociale partners (continu)		2022		Projecttijd beschikbaar naast recurrente activiteiten
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Aurore Massart		2.4.		Faciliteren van het sociaal overleg binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) om de deskundigheid op het terrein maximaal te benutten, het draagvlak voor regelgeving te verbreden, de informatiestroom naar de gebruikers te verbeteren en de arbeidsomstandigheden te verbeteren door de goede werking van de arbeidsmarkt te waarborgen  		Faciliter la concertation sociale au sein du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail (CSPPT) afin d’utiliser au maximum l'expertise du terrain, d'élargir la base de soutien de la réglementation, d’améliorer la circulation de l'information vers les utilisateurs, et d’améliorer les conditions de travail en assurant le bon fonctionnement du marché du travail		2.4.1.		Opstellen van een nationaal plan voor het welzijn op het werk, met als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren (in overeenstemming met de Europese strategie) => Nationale Strategie voor welzijn op het werk 2021-2027		Mettre en place un plan national pour le bien-être au travail dans le but d'améliorer les conditions de travail (en lien avec la stratégie européenne) => Stratégie Nationale du Bien-être au travail 2021-2027 		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		HUT (concertation sociale)		 Actualiser la stratégie nationale en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à la nouvelle stratégie-cadre adoptée par la Commission le 28 juin 2021		2022		Projets de réglementation
Instructions du Ministre
Résultats d'études
Soutien des partenaires sociaux
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Aurore Massart		2.4.		Faciliteren van het sociaal overleg binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) om de deskundigheid op het terrein maximaal te benutten, het draagvlak voor regelgeving te verbreden, de informatiestroom naar de gebruikers te verbeteren en de arbeidsomstandigheden te verbeteren door de goede werking van de arbeidsmarkt te waarborgen  		Faciliter la concertation sociale au sein du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail (CSPPT) afin d’utiliser au maximum l'expertise du terrain, d'élargir la base de soutien de la réglementation, d’améliorer la circulation de l'information vers les utilisateurs, et d’améliorer les conditions de travail en assurant le bon fonctionnement du marché du travail		2.4.2.		Zorgen voor een crisisbeheer op de werkplek, met name in verband met de Covid19-crisis (bijwerking van de generieke gids, standpunten/verklaringen van de sociale partners over tests, vaccinatie, enz.)
Creëren van een kader voor de  vaststelling van preventiemaatregelen in de onderneming met het oog op het beheersen van een gezondheidscrisis		Assurer un management de crise sur le lieu du travail, spécifiquement en lien avec la crise Covid19 (actualisation du guide générique, positions / déclarations des partenaires sociaux à propos du testing, de la vaccination, …)
Créer un cadre pour l'adoption de mesures préventives dans l'entreprise afin de gérer une crise sanitaire		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30		New		HUT (concertation sociale)		Geactualiseerde instrumenten werden ter beschikking gesteld in functie van de crisissituatie ten behoeve van werkgevers en werknemers		2022		Disposer des données liées au Covid en provenance de Sciensano, la santé publique, des services de prévention, … 
Accord des partenaires sociaux quant aux mesures à prendre
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Aurore Massart		2.4.		Faciliteren van het sociaal overleg binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) om de deskundigheid op het terrein maximaal te benutten, het draagvlak voor regelgeving te verbreden, de informatiestroom naar de gebruikers te verbeteren en de arbeidsomstandigheden te verbeteren door de goede werking van de arbeidsmarkt te waarborgen  		Faciliter la concertation sociale au sein du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail (CSPPT) afin d’utiliser au maximum l'expertise du terrain, d'élargir la base de soutien de la réglementation, d’améliorer la circulation de l'information vers les utilisateurs, et d’améliorer les conditions de travail en assurant le bon fonctionnement du marché du travail		2.4.3.		Herdenken van de vorming van preventieadviseurs en faciliteren van de opvolging via de ontwikkeling van een webtoepassing		Repenser la formation des conseillers en prévention et faciliter le suivi via le développement d'une application web		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30-31		New		HUT (concertation sociale)		De regelgeving inzake vorming van preventieadviseurs is geactualiseerd in functie van de situatie op het terrein –een webapplicatie die de opvolging van de vormingen toelaat werd ontwikkeld 		2025		Budget disponible pour développer l'application
Disponibilité des juristes des normes
Accord des partenaires sociaux quant au contenu
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Aurore Massart		2.5.		Bijdragen tot de verhoging van de activiteitsgraad en de werkgelegenheidsgraad door de organisatie van werkgelegenheidsconferenties en tot de omkadering van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid.		Contribuer à l’augmentation du taux d’activité et du taux d’emploi à travers l’organisation des conférences pour l’emploi et à l’encadrement du Conseil Supérieur de l’Emploi.		2.5.1.		Versterken van de convergentie en uitdiepen van het sociaal model op Europees en op mondiaal niveau		Renforcer la convergence et approfondir le modèle social au niveau européen et mondial		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 32
Blz 30		New		HUT (études et international)		Binnen de werking van de internationale organisaties zijn de kansen aangegrepen om bij te dragen aan de convergentie en het uitdiepen van het sociaal model.		Jaarlijks		Niet van toepassing
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Peter Vansintjan		2.6.		Bijdragen tot het tijdig uitwerken van een kwalitatieve regelgeving inzake sociale verkiezingen		Contribuer à l'élaboration dans les délais d'une réglementation qualitative en matière d'élections sociales		2.6.1.		Uitwerken van een grondige evaluatie Sociale verkiezingen 2020 op juridisch vlak		Elaborer une évaluation approfondie des élections sociales 2020 sur le plan juridique		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30
Blz 33		New		AJS/AFDINA		Evaluatienota en opvolging werkzaamheden Begeleidingscomité Sociale verkiezingen.
Note d'évaluation et suivi des travaux du Comité d'accompagnement Elections sociales.		2022		Tijd (afhankelijk van de voortgang van het sociaal overleg binnen het BC)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Peter Vansintjan		2.6.		Bijdragen tot het tijdig uitwerken van een kwalitatieve regelgeving inzake sociale verkiezingen		Contribuer à l'élaboration dans les délais d'une réglementation qualitative en matière d'élections sociales		2.6.2.		Voorleggen van de evaluatie en voorstellen aan de sociale partners, op instructie van de beleidscel, met het oog op een tijdig advies binnen de Nationale Arbeidsraad		Soumettre l'évaluation et les propositions aux partenaires sociaux, sur instruction de la cellule stratégique, en vue d'un avis en temps utile au sein du Conseil national du travail.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30
Blz 33		New		AJS/AFDINA		Ontwerp adviesaanvraag aan NAR en opvolgen werkzaamheden NAR.
Projet demande d'avis au CNT et suivi travaux du CNT.		2022		Tijd (afhankelijk van de voortgang van het sociaal overleg binnen de NAR)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Peter Vansintjan		2.6.		Bijdragen tot het tijdig uitwerken van een kwalitatieve regelgeving inzake sociale verkiezingen		Contribuer à l'élaboration dans les délais d'une réglementation qualitative en matière d'élections sociales		2.6.3.		Op basis van het advies van de sociale partners en op instructie van de beleidscel, tijdig voorbereiden van een ontwerpregelgeving Sociale verkiezingen 2024		Sur base de l'avis des partenaires sociaux et selon les instructions de la cellule stratégique, préparer en temps utile un projet de réglementation Elections sociales 2024		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30
Blz 33		New		AJS/AFDINA		Redactie ontwerp wetswijziging Sociale verkiezingen.
Rédaction projet de loi modificatrice Elections sociales.		2023		Tijd (vlotte doorstroming van de reglementaire procedures)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Peter Vansintjan		2.7.		Bijdragen tot een kwaliteitsvolle praktische omkadering van de procedure sociale verkiezingen		Contribuer à un soutien pratique de haute qualité de la procédure des élections sociales		2.7.1.		Uitwerken van een grondige evaluatie van de webapplicatie Sociale verkiezingen  2020, in samenwerking met ICT		Élaborer une évaluation approfondie de l'application web "Élections sociales 2020", en collaboration avec TIC.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30
Blz 33		New		AJS/AFDINA		Evaluatienota analyse webapplicatie Sociale verkiezingen.
Note d'évaluation analyse de l'application web Elections sociales.		2022		Budget toegewezen (voldoende ICT-middelen en manuren voor dit project)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Peter Vansintjan		2.7.		Bijdragen tot een kwaliteitsvolle praktische omkadering van de procedure sociale verkiezingen		Contribuer à un soutien pratique de haute qualité de la procédure des élections sociales		2.7.2.		Meewerken aan een tijdige ontwikkeling en optimalisatie van de webapplicatie Sociale verkiezingen 2024		Participer au développement et à l'optimisation dans les délais requis de l'application web Élections sociales 2024		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30
Blz 33		New		AJS/AFDINA		Opvolgen werkzaamheden ICT webapplicatie Sociale verkiezingen.
Suivi des travaux TIC de l'application web Elections sociales.		2023		Budget toegewezen (voldoende ICT-middelen en manuren voor dit project)
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AJS_DEJ		2.		Bijdragen tot de welvaartsgroei
en de verbetering van het welzijn
door het sociaal overleg op
interprofessioneel, sectoraal en
ondernemingsniveau		Veiller à la croissance de la prospérité et à l'amélioration du bien-être via la concertation sociale au niveau interprofessionnel, sectoriel et de l'entreprise		Peter Vansintjan		2.7.		Bijdragen tot een kwaliteitsvolle praktische omkadering van de procedure sociale verkiezingen		Contribuer à un soutien pratique de haute qualité de la procédure des élections sociales		2.7.3.		Aan de vooravond van de procedure Sociale verkiezingen 2024, heldere informatie ter beschikking stellen (brochure, website…) ter ondersteuning van de betrokken ondernemingen		A la veille de la procédure des élections sociales 2024, fournir une information claire (brochure, site internet, etc.) pour soutenir les entreprises concernées.		Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social		Blz 30
Blz 33		New		AJS/AFDINA		Publicatie informatie Sociale verkiezingen op website FOD.
Publication de l'information Elections sociales sur le site web du SPF.		2023		Budget toegewezen (specifiek: beschikbare mensen voor vertalingen naar Duitstalige informatie)

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Aurore Massart		3.1.		Ervoor zorgen dat de wetgeving inzake welzijn op het werk een duidelijk en doeltreffend juridisch kader biedt voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdend met bestaande en nieuwe risico's en de huidige uitdagingen in de arbeidswereld.  		S’assurer que la législation sur le bien-être au travail fournit un cadre juridique clair et efficace pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des risques existants et nouveaux, et des défis actuels dans le monde du travail.  		3.1.1.		Vereenvoudigen en aanpassen van de wetgeving inzake re-integratie		Simplifier et adapter la législation relative à la réintégration		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 32		New		HUT (normes)		Publication de la législation adaptée au Moniteur belge		2023		Prise de décisions politiques
Disposer de données sur les trajets de réintégration
Soutien des partenaires sociaux (CSPPT et CNT)    Disponibilité de juristes au sein de HUT (normes) et RIT

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Aurore Massart		3.1.		Ervoor zorgen dat de wetgeving inzake welzijn op het werk een duidelijk en doeltreffend juridisch kader biedt voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdend met bestaande en nieuwe risico's en de huidige uitdagingen in de arbeidswereld.  		S’assurer que la législation sur le bien-être au travail fournit un cadre juridique clair et efficace pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des risques existants et nouveaux, et des défis actuels dans le monde du travail.  		3.1.2.		Opvolgen van de werkzaamheden van de Nationale Arbeidsraad op het gebied van telewerk en deconnectie. Indien nodig, overgaan tot het nemen van wetgevende initiatieven of het uitvoeren van aanpassingen		Suivre les travaux du Conseil national du travail relatif au télétravail et la déconnexion. Si nécessaire, procéder aux initiatives ou adaptations législatives		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 33-34		New		HUT (normes)		Suivi des réunions du Conseil national du travail		2023		Disposer des informations provenant du CNT - être associé aux travaux du CNT  Disponibilité de juristes au sein des normes

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Aurore Massart		3.1.		Ervoor zorgen dat de wetgeving inzake welzijn op het werk een duidelijk en doeltreffend juridisch kader biedt voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdend met bestaande en nieuwe risico's en de huidige uitdagingen in de arbeidswereld.  		S’assurer que la législation sur le bien-être au travail fournit un cadre juridique clair et efficace pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des risques existants et nouveaux, et des défis actuels dans le monde du travail.  		3.1.3.		Nadenken over de versterking van de preventie van musculoskeletale aandoeningen 		Entamer la réflexion sur le renforcement de la prévention des troubles musculo-squelettiques		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		HUT (normes)		Suivi des travaux de la directive "Travail sur écran"
Prendre en compte les aspects "ergonomie" dans la législation relative aux équipements de travail		2025		Disponibilité de juristes au sein des normes                                         Soutien des partenaires sociaux

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Aurore Massart		3.1.		Ervoor zorgen dat de wetgeving inzake welzijn op het werk een duidelijk en doeltreffend juridisch kader biedt voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdend met bestaande en nieuwe risico's en de huidige uitdagingen in de arbeidswereld.  		S’assurer que la législation sur le bien-être au travail fournit un cadre juridique clair et efficace pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des risques existants et nouveaux, et des défis actuels dans le monde du travail.  		3.1.4.		Omzettenvan richtlijnen en/of actualiseren van wetgeving inzake blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen, met inbegrip van asbest		Tranposer les directives et/ou actualiser la législation sur l'exposition aux substances chimiques dangereuses, en ce compris l'amiante		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		HUT (normes)		100% des directives transposées dans les délais 		Jaarlijks		Disponibilité de juristes au sein des normes                                         Suivi par tous les acteurs concernés

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Aurore Massart		3.1.		Ervoor zorgen dat de wetgeving inzake welzijn op het werk een duidelijk en doeltreffend juridisch kader biedt voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdend met bestaande en nieuwe risico's en de huidige uitdagingen in de arbeidswereld.  		S’assurer que la législation sur le bien-être au travail fournit un cadre juridique clair et efficace pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des risques existants et nouveaux, et des défis actuels dans le monde du travail.  		3.1.5.		Integreren van de resterende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (zoals deze betreffende arbeidsmiddelen en brandgevaar) in de codex welzijn op het werk		Intégrer dans le code du bien-être les dispositions restantes du Règlement général pour la protection du travail (entre autres les équipements de travail et les risques d’incendie)		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		HUT (normes)		Propositions de textes pour l'intégration des dispositions du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) dans le code		2025		Disponibilité de juristes et d'ingénieurs au sein des normes                                              Collaboration et soutien de CBE 
Soutien des partenaires sociaux

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Aurore Massart		3.1.		Ervoor zorgen dat de wetgeving inzake welzijn op het werk een duidelijk en doeltreffend juridisch kader biedt voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers, rekening houdend met bestaande en nieuwe risico's en de huidige uitdagingen in de arbeidswereld.  		S’assurer que la législation sur le bien-être au travail fournit un cadre juridique clair et efficace pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte des risques existants et nouveaux, et des défis actuels dans le monde du travail.  		3.1.6.		Vereenvoudigen en onderling afstemmen van de erkenningsprocedures en de opvolging faciliteren via de ontwikkeling van een webapplicatie		Simplifier et aligner les procédures d'agréments et faciliter le suivi via le développement d'une application web		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		HUT (normes)		Procédures d'agréments simplifiées et business analyse d'une application web		2025		Budget octroyé pour le développement d'une application                           Disponibilité de personnel pour faire le suivi de l'application        Disponibilité de juristes au sein de HUT (normes et concertation sociale)

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.2.		Bijdragen tot het omzetten van de Europese richtlijnen binnen het domein van het individueel arbeidsrecht.		Contribuer à la transposition des directives européennes dans le domaine du droit du travail individuel.		3.2.1.		Strategische nota opstellen voor de beleidscel met het oog op de omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (work life balance)		Rédiger une note stratégique pour la cellule stratégique en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants  (work life balance).		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 33		New		AJS/AFDRIA		Strategische nota opgeleverd.
Note stratégique délivrée.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.2.		Bijdragen tot het omzetten van de Europese richtlijnen binnen het domein van het individueel arbeidsrecht.		Contribuer à la transposition des directives européennes dans le domaine du droit du travail individuel.		3.2.2.		Strategische nota opstellen voor de beleidscel met het oog op de omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1152 van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie		Rédiger une note stratégique pour la cellule stratégique en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 33		New		AJS/AFDRIA		Strategische nota opgeleverd.
Note stratégique délivrée.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.2.		Bijdragen tot het omzetten van de Europese richtlijnen binnen het domein van het individueel arbeidsrecht.		Contribuer à la transposition des directives européennes dans le domaine du droit du travail individuel.		3.2.3.		Tekstvoorstellen formuleren voor de beleidscel met het oog op de omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers (work life balance)		Formuler des propositions de texte pour la cellule stratégique en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants  (work life balance).		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 33		New		AJS/AFDRIA		Tekstvoorstellen opgemaakt.
Propositions de textes rédigées.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.2.		Bijdragen tot het omzetten van de Europese richtlijnen binnen het domein van het individueel arbeidsrecht.		Contribuer à la transposition des directives européennes dans le domaine du droit du travail individuel.		3.2.4.		Tekstvoorstellen formuleren voor de beleidscel met het oog op de omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1152 van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie		Formuler des propositions de texte pour la cellule stratégique en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 33		New		AJS/AFDRIA		Tekstvoorstellen opgemaakt.
Propositions de textes rédigées.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.3.		Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen bepaald in het regeerakkoord m.b.t. de arbeids- en werkloosheidsreglementering en de arbeidsorganisatie		Contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de gouvernement en matière de réglementation du travail et du chômage et d'organisation du travail.		3.3.1.		Op verzoek van de beleidscel maatregelen uitwerken ter ondersteuning van werkgevers en werknemers in het kader van de strijd tegen de coronapandemie		A la demande de la cellule stratégique, développer des mesures de soutien des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la lutte contre la pandémie corona.		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 30		New		AJS/AFDRIA		Maatregelen uitgewerkt.
Mesures élaborées.		2022		Tijd (vlotte doorstroming van de reglementaire procedures)

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.3.		Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen bepaald in het regeerakkoord m.b.t. de arbeids- en werkloosheidsreglementering en de arbeidsorganisatie		Contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de gouvernement en matière de réglementation du travail et du chômage et d'organisation du travail.		3.3.2.		Een tekstvoorstel aanleveren aan de beleidscel met het oog op de stapsgewijze uitbreiding van het geboorteverlof van 10 naar 20 dagen		Soumettre une proposition de texte à la cellule stratégique en vue de l'allongement progressif du congé de naissance de 10 à 20 jours		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 75		New		AJS/AFDRIA		Tekstvoorstel opgemaakt.
Proposition de texte rédigée.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.3.		Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen bepaald in het regeerakkoord m.b.t. de arbeids- en werkloosheidsreglementering en de arbeidsorganisatie		Contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de gouvernement en matière de réglementation du travail et du chômage et d'organisation du travail.		3.3.3.		Opmaken van kadasterfiches in het kader van de organisatie van een jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie		Préparer des fiches cadastres dans le cadre de l'organisation d'une conférence annuelle sur l'emploi		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 30		New		AJS/AFDRIA		Kadasterfiches opgemaakt.
Fiches cadastres rédigées.		Jaarlijks		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.3.		Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen bepaald in het regeerakkoord m.b.t. de arbeids- en werkloosheidsreglementering en de arbeidsorganisatie		Contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de gouvernement en matière de réglementation du travail et du chômage et d'organisation du travail.		3.3.4.		Een analysenota aanleveren aan de beleidscel met betrekking tot de passage in het regeerakkoord om de deelstaten de mogelijkheid te geven van hun feestdag een betaalde feestdag te maken zonder budgettaire meerkost		Fournir à la cellule stratégique une note d'analyse concernant le passage de l'accord de gouvernement donnant aux entités fédérées la possibilité de transformer leur jour férié en jour de congé payé sans coût budgétaire supplémentaire.		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 81		New		AJS/AFDRIA		Analysenota opgemaakt.
Note d'analyse rédigée.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.3.		Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen bepaald in het regeerakkoord m.b.t. de arbeids- en werkloosheidsreglementering en de arbeidsorganisatie		Contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de gouvernement en matière de réglementation du travail et du chômage et d'organisation du travail.		3.3.5.		Een analysenota aanleveren aan de beleidscel met betrekking tot de wetgeving inzake werkgeversgroeperingen met het oog op de evaluatie daarvan 		Fournir à la cellule stratégique une note d'analyse de la législation sur les groupements d'employeurs en vue de son évaluation. 		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 30		New		AJS/AFDRIA		Analysenota opgemaakt.
Note d'analyse rédigée.		2022		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.3.		Bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen bepaald in het regeerakkoord m.b.t. de arbeids- en werkloosheidsreglementering en de arbeidsorganisatie		Contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de gouvernement en matière de réglementation du travail et du chômage et d'organisation du travail.		3.3.6.		Opvolgen van de besprekingen inzake de verbetering van deeltijdse arbeid, met inbegrip van de bespreking van de collectieve arbeidsduurvermindering en het huidige systeem van de vermindering van de RSZ-bijdragen		Assurer le suivi de la discussion concernant l’amélioration du travail à temps partiel, en ce compris la discussion sur la réduction collective du temps de travail et le système actuel de réduction de cotisation ONSS		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 30		New		AJS/AFDRIA		Besprekingen worden opgevolgd.
Les discussions sont suivies.		2023		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Guy Van Gyes		3.4.		Bijdragen leveren aan het beleid dat mbt. loopbanen en langer werken wordt uitgestippeld door minister en sociaal overleg		Contribuer à la politique en matière de carrières et de travailler plus longtemps définie par le ministre et les partenaires sociaux.		3.4.1.		Voorstellen aanleveren voor de aanpassingen aan het hoofdstuk over de opleidingsinspanningen binnen de www-wet en hoe de wet wordt toegepast in het cao-overleg		Fournir des propositions d'amendements au chapitre sur les efforts de formation dans le cadre de la loi www et suivre l'application de la loi dans les négociations des CCT.		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 16-17
Blz 32-33		New		Philip Braekmans		Finaal wetsontwerp overgemaakt aan beleidscel (31.12.2021); Evaluatie van de wetswijziging 2024 (31.12.2024)		2022		Politieke besluitvorming

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Guy Van Gyes		3.4.		Bijdragen leveren aan het beleid dat mbt. loopbanen en langer werken wordt uitgestippeld door minister en sociaal overleg		Contribuer à la politique en matière de carrières et de travailler plus longtemps définie par le ministre et les partenaires sociaux.		3.4.2.		Het eindeloopbaanbeleid opvolgen en hierover kennis, analyse en informatie opstellen en verspreiden naar de beleidsactoren (minister en (sectorale) sociale partners)		Assurer le suivi de la politique de fin de carrière et préparer et diffuser des connaissances, des analyses et des informations sur ce sujet auprès des décideurs politiques (ministre et partenaires sociaux (sectoriels)).		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 16-17
Blz 32-33		New		Adviseur-generaal (vacant)		Opstellen modelcao's bij elke onderhandelingsronde i.v.m. eindeloopaanproblematiek op basis van NAR-cao's  (01.09.2021 en 01.06.2023)		2024		Beschikken over NAR-cao's en bijhorende wijzigingen in regelgeving
Samenwerking dienst CBA en griffie

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Guy Van Gyes		3.5.		Bijdragen leveren aan de loonpolitiek die wordt uitgestippeld door minister en cao-onderhandelingen		Contribuer à la politique salariale élabrorée par le ministre et les négociations collectives		3.5.1.		Mee de opvolging verzekeren van de audit uitgevoerd door het Rekenhof mbt. de CAO90 (niet-recurrente resultaatgebonden voordelen)		Contribuer à assurer le suivi de l'audit effectué par la Cour des comptes sur la CCT90 (avantages non récurrents liés aux résultats).		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 39		New		Philip Braekmans en Ingrid Abraham		Actieplan opstellen en uitvoeren voor eind 2022		2024		Overleg met NAR
Werkgroep

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Guy Van Gyes		3.5.		Bijdragen leveren aan de loonpolitiek die wordt uitgestippeld door minister en cao-onderhandelingen		Contribuer à la politique salariale élabrorée par le ministre et les négociations collectives		3.5.2.		Input aanleveren voor de transpositie van (mogelijke) richtlijnen in dit domein (detachering, transparantie, minimumloon) en de hierbij horende info-verplichtingen over cao-lonen als lidstaat garanderen met inachtneming van de beschikbare middelen		Contribuer à la transposition des (éventuelles) directives dans ce domaine (détachement, transparence, salaire minimum) et, en tant qu'État membre, garantir les obligations d'information correspondantes sur les salaires conventionels en tenant compte des ressources disponibles.		Wetgeving maken
Légiférer		Blz 77		New		Philip Braekmans		Transpositie mogelijke richtlijn adequate minimumlonen (deadline ligt nog niet vast); bij de uitvoering de rapportering verzorgen; up-to-date houden van LIMOSA-fiches; up-to-date houden van database minimumlonen  en database geregistreerde cao's (continu)		2022		a) Europees politiek akkoord
b) Statistische gegevens beschikbaar
c) Realistisch plan in het licht van de beschikbare personeelsmiddelen

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Guy Van Gyes		3.5.		Bijdragen leveren aan de loonpolitiek die wordt uitgestippeld door minister en cao-onderhandelingen		Contribuer à la politique salariale élabrorée par le ministre et les négociations collectives		3.5.3.		Reflecteren over de toekomst van de loonnorm (op middenlange termijn)		Réfléchir à l'avenir de la norme salariale (à moyen terme)		Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés		Blz 39		New		Guy Van Gyes		Hernieuwe nota voor de beleidscel (1.07.2022 en 1.07.2024)		2024		Synthese  eventuele nieuwe wetenschappelijke inzichten

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.6.		Zorgen voor een uniforme interpretatie van de regelgeving en de normen verdedigen voor nationale en internationale rechterlijke instanties		Garantir une interprétation uniforme de la règlementation et défendre les normes devant les juridictions nationales et internationales		3.6.1.		Op verzoek of op eigen initiatief juridische adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden die niet onder de bevoegdheid van een andere algemene directie van het departement vallen.		Emettre, sur demande ou d’initiative, des avis juridiques sur toutes questions portant sur des matières ne relevant pas de la compétence d’une autre direction générale du département.		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		AJS/AFDJUR		Onderbouwd juridisch advies binnen een gemiddelde termijn van 15 dagen na aanvraag.
Un avis juridique étayé dans un délai moyen de 15 jours à compter de la demande.		Jaarlijks		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.6.		Zorgen voor een uniforme interpretatie van de regelgeving en de normen verdedigen voor nationale en internationale rechterlijke instanties		Garantir une interprétation uniforme de la règlementation et défendre les normes devant les juridictions nationales et internationales		3.6.2.		Beheer van geschillen waarbij de minister van Werk en/of het departement betrokken zijn, op nationaal, Europees en internationaal niveau.		Gérer le contentieux impliquant le Ministre du Travail et/ou le département, tant au niveau national qu’européen et international.		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		AJS/AFDJUR		Juridische vertegenwoordiging verzekerd. Deadlines gehaald. Processtukken ingediend. Bij afsluiting samenvattende fiche opgesteld.
Représentation en justice assurée. Délais respectés. Actes de procédures déposés. Fiche synthétique rédigée à la clôture du dossier.		Jaarlijks		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		3.		Zorgen voor kwalitatieve regelgeving op het domein van het arbeidsrecht, het welzijn op het werk en de werkloosheidsreglementering		Assurer une réglementation de qualité dans le domaine du droit du travail, du bien-être au travail et de la réglementation du chômage 		Peter Vansintjan		3.6.		Zorgen voor een uniforme interpretatie van de regelgeving en de normen verdedigen voor nationale en internationale rechterlijke instanties		Garantir une interprétation uniforme de la règlementation et défendre les normes devant les juridictions nationales et internationales		3.6.3.		Als tussenpersoon tussen de minister van Werk/het departement en de Europese Commissie, de opvolging verzekeren van de omzetting van Europese richtlijnen en de inbreukdossiers.		Assurer, en qualité d’intermédiaire entre le Ministre du Travail /le département et la Commission européenne, le suivi de la transposition des directives européennes et des dossiers d’infractions.		Wetgeving maken
Légiférer		/		New		AJS/AFDJUR		Codering van informatie in de databanken binnen de termijnen. Informeren van de betrokken partijen en follow-up van Europese (pre)geschillendossiers.
Codage de l’information dans les banques de données dans les délais. Information de parties concernées et suivi des dossiers (pré)contentieux européens.		Jaarlijks		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		Alle DG's		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.1.		Heldere en toegankelijke informatie over de verschillende materies van onze FOD bieden aan onze doelgroepen		Fournir des informations claires et accessibles à nos groupes cibles sur les différentes matières de notre SPF		4.1.1.		Informeren en sensibiliseren via de verschillende kanalen van de FOD en via rechtstreekse contacten met de doelgroepen		Informer et sensibiliser via les différents canaux du SPF et via des contacts directs avec les groupes cibles. 		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		DIRCOV		Publicaties op de diverse kanalen, jaarlijks communicatiebeleidsplan opgesteld		Jaarlijks

		Alle DG's		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.1.		Heldere en toegankelijke informatie over de verschillende materies van onze FOD bieden aan onze doelgroepen		Fournir des informations claires et accessibles à nos groupes cibles sur les différentes matières de notre SPF 		4.1.2.		Praktische organisatie van de werkgelegenheidsconferentie		Organisation pratique de la conférence sur l'emploi		Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz 37		New		DIRCOV		Conferentie georganiseerd - Conférence organisée		Jaarlijks

		Alle DG's		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.2.		Duidelijke informatie geven over de bevoegdheden en bereikbaarheid van de diensten van de FOD (corporate communicatie)		Fournir des informations claires sur les compétences et l’accessibilité des services du SPF 
(communication corporate)		4.2.1.		Optimaliseren en up to date houden van het institutioneel gedeelte van de website (Over de FOD) 		Optimiser et mettre à jour la partie institutionnelle du site web.  (À propos du SPF)		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		DIRCOV		Nieuwe structuur staat online en alle info is aangepast		Jaarlijks

		Alle DG's		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.2.		Duidelijke informatie geven over de bevoegdheden en bereikbaarheid van de diensten van de FOD (corporate communicatie)		Fournir des informations claires sur les compétences et l’accessibilité des services du SPF 
(communication corporate)		4.2.2.		Publiceren van een corporate publicatie over de FOD		Publication d’une publication corporate sur le SPF		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		DIRCOV		publicatie is afgewerkt		2023

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.1.		Deelnemen aan het federale actieplan "Mentale veerkracht op het werk", in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid en BoSa (preventie van psychosociale risico's en stress). Het plan bestaat uit twee fasen: een eerste fase die gewijd is aan een sensibiliseringscampagne en een tweede fase die betrekking heeft op sectoriële projecten voor de preventie van psychosociale risico's. Voor deze tweede fase zal de FOD werken in overleg met de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk		Participer au plan d'action fédéral "Résilience mentale au travail", en collaboration avec le SPF Sécurité sociale et BoSa (prévention des risques psycho-sociaux et du stress). Le plan se compose de 2 phases: une 1ère consacrée à une campagne de sensibilisation et une 2ème phase relative à des projets sectoriels de prévention des risques psycho-sociaux. Pour cette 2ème phase, le SPF travaillera en concertation avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail		Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz 33-34		New		HUT (promo)		Une campagne de sensibilisation a été menée avec le SPF Sécurité sociale et des projets sectoriels ont été subsidiés. Participation active au réseau Mentalhealth@work		2024		Reste du budget doit être approuvé et mis à disposition.
Marché public pour le soutien scientifique doit être approuvé par l'IF

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.2.		Uitvoering van de Europese campagnes van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) op Belgisch niveau: musculoskeletale aandoeningen en digitalisering		Implémenter au niveau belge les campagnes européennes de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail  (EU-OSHA): troubles musculo-squelettiques et digitalisation		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		HUT (promo)		Les activités prévues dans le cadre de la campagne ont été organisées.		Jaarlijks		Trouver des salles avec une capacité plus grande que la Storck (34)

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.3.		Deelnemen aan de Roadmap on carcinogens en deze voltooien tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie in 2024		Participer au Roadmap on carcinogens et clôturer la roadmap lors de la présidence belge de l'Union européenne en 2024		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		HUT (promo)		La Belgique est représentée dans les réunions du Roadmap et participe aux challenges "Substitution", "Education" et "SLIC". Un évènement de clôture a eu lieu en 2024.		2024		Trouver des partenariats
Voir si un budget est prévu pour la présidence belge de l'Europe

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.4.		Ontwikkelen en promoten van tools voor de analyse van beroepsrisico's voor KMO's (Online Interactive Risk Assessment (OiRA))		Développer et promouvoir des outils d'analyse des risques professionnels pour les PME (Online Interactive Risk Assessment (OiRA))		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		HUT (promo)		Développement de 3 nouveaux outils entre 2022 et 2024 et promotion de tous les outils existants.		Jaarlijks		Trouver des secteurs intéressés

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.5.		Waar nodig, blijven informeren en sensibiliseren inzake preventie en de strijd tegen Covid-19		Continuer, dans la mesure du nécessaire, à informer et sensibiliser sur la prévention et la lutte contre le Covid19		Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz 30		New		HUT (promo)		Outils relatifs au Covid 19 actualisés en fonction de l'évolution de la situation sanitaire		2022		Dépendra de l'évolution de la situation sanitaire

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.6.		Gebruik maken van nudging-methoden om op een meer gerichte wijze werkgevers en werknemers te sensibiliseren teneinde gedragsverandering te bevorderen 		Utiliser les méthodes de nudging pour sensibiliser de manière plus ciblée les employeurs et les travailleurs afin de favoriser des changements comportementaux 		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		HUT (promo)		Une étude est commencée et un projet de nudging est démarré		2024		- Budget octroyé en 2022 et 2023 (choix des recherches selon budget disponible)
- Marché public: offre de qualité

		HUA_HUT		4.		Ervoor zorgen dat alle externe doelgroepen op de hoogte zijn van de regelgeving, de dienstverlening en de tools die de FOD aanbiedt, via heldere en toegankelijke informatie en via sensibilisering		Veiller à ce que tous les groupes cibles externes connaissent les réglementations, les services et les outils offerts par le SPF grâce à des informations claires et accessibles et à des actions de sensibilisation. 		Aurore Massart		4.3.		Informeren en sensibiliseren van de actoren in de arbeidswereld om meer bekendheid te geven aan de wetgeving inzake welzijn op het werk en om de gezondheid en veiligheid van werknemers beter te beschermen door evenementen te organiseren en informatie en tools op websites ter beschikking te stellen		Informer et sensibiliser les acteurs du monde du travail afin de faire connaître la législation sur le bien-être au travail et de mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs par l’organisation d’évènements et la mise à disposition d’information et de tools sur les sites web 		4.3.7.		Informeren over nieuwe wetgeving en andere materies in verband met welzijn op het werk (webinars en studiedagen, opleidingen, FOD-website, beswic, tools, enz.) 		Informer sur les nouvelles législations et les autres matières relatives au bien-être au travail (webinaires et journées d’études, législation coordonnée, site web SPF, beswic, outils, etc.) 		Sensibiliseren
Sensibiliser		/		New		HUT (promo)		10 évènements par an et 3 nouveaux outils entre 2022 et 2024.		Jaarlijks		Budget octroyé
Marchés public: IF, offres de qualité,…

		AJS_DEJ		5.		Verbeteren van de opvolging van de besteding van de fondsen uitgekeerd in het kader van de Sociale Maribel		Améliorer le suivi de l'utilisation des fonds versés dans le cadre du Maribel social		Peter Vansintjan		5.1.		Het optimaliseren van de werking en ondersteuning van de regeringscommissarissen bevoegd voor de Sociale Maribel met het oog op het correct besteden van de middelen		Optimiser le fonctionnement et le soutien des commissaires du gouvernement responsables du Maribel social en vue d'une utilisation correcte des ressources.		5.1.1.		Regelmatig alle regeringscommissarissen bij elkaar brengen en onderling overleg organiseren, teneinde kennis en goede praktijken te kunnen uitwisselen		Réunir régulièrement tous les commissaires du gouvernement et organiser des concertations entre eux, afin de partager les connaissances et les bonnes pratiques.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		/		New		AJS/AFDWER		1 à 2 vergaderingen per jaar.
1 à 2 réunions par an.		2023		Budget toegekend (voldoende medewerkers binnen AFDWER om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen)

		AJS_DEJ		5.		Verbeteren van de opvolging van de besteding van de fondsen uitgekeerd in het kader van de Sociale Maribel		Améliorer le suivi de l'utilisation des fonds versés dans le cadre du Maribel social		Peter Vansintjan		5.1.		Het optimaliseren van de werking en ondersteuning van de regeringscommissarissen bevoegd voor de Sociale Maribel met het oog op het correct besteden van de middelen		Optimiser le fonctionnement et le soutien des commissaires du gouvernement responsables du Maribel social en vue d'une utilisation correcte des ressources.		5.1.2.		Op regelmatige basis infovergaderingen organiseren met alle regeringscommissarissen teneinde hun kennis van de wetgeving op het vlak van de Sociale Maribel op peil te houden		Organiser régulièrement des réunions d'information avec tous les commissaires du gouvernement afin de maintenir à niveau leur connaissance de la législation dans le domaine du Maribel social.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		/		New		AJS/AFDWER		1 à 2 vergaderingen per jaar.
1 à 2 réunions par an.		2023		Budget toegekend (voldoende medewerkers binnen AFDWER om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen)

		AJS_DEJ		5.		Verbeteren van de opvolging van de besteding van de fondsen uitgekeerd in het kader van de Sociale Maribel		Améliorer le suivi de l'utilisation des fonds versés dans le cadre du Maribel social		Peter Vansintjan		5.2.		Het optimaliseren van de werking en het versterken van de bevoegde afdeling met het oog op het verhogen van het toezicht op het correct besteden van de middelen		Optimiser le fonctionnement et renforcer la division compétente en vue d'une utilisation correcte des ressources.		5.2.1.		Het afhouden van een minimaal percentage van het voorziene budget om de administratieve kost te dekken voor de aanwerving van twee juristen bij de bevoegde afdeling bij de FOD		Retenir un pourcentage minimum du budget prévu pour couvrir le coût administratif du recrutement de deux juristes dans la division compétente du SPF		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		/		New		AJS/AFDWER		2 juristen aangeworven.
2 juristes engagés.		2022		Uitvoeren engagement beleidscel tot toewijzing van 0,01% maribel-enveloppe 
en Tijd (vlotte doorstroming van de reglementaire procedures en selectieprocedures)

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Peter Vansintjan		6.1.		Het verzekeren van de kwaliteit van en de nodige kwantiteit aan beslissingen m.b.t. de administratieve vervolging van de inbreuken op het sociaal recht 		Assurer la qualité et la quantité nécessaire de décisions en matière de poursuites administratives des infractions au droit social.		6.1.1.		De informaticatoepassing voor de administratieve geldboeten (GINAA) herschrijven in de programmeertaal JAVA met het oog op de invoering van een volledig elektronisch dossier en de implementatie van de verbetervoorstellen die werden aangereikt door de gebruikers.		Réécrire l'application informatique pour les amendes administratives (GINAA) dans le langage de programmation JAVA, afin d'introduire un dossier électronique complet et de mettre en œuvre les améliorations suggérées par les utilisateurs.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		AJS/AFDJUR		Jaarlijks minimaal 160 administratieve geldboeten opleggen per FTE besteed aan dossierbehandeling.
Infliger annuellement un minimum de 160 amendes administratives par ETP consacré au traitement des dossiers.		Jaarlijks		Budget toegekend (ICT-middelen en manuren voor dit project )

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Peter Vansintjan		6.1.		Het verzekeren van de kwaliteit van en de nodige kwantiteit aan beslissingen m.b.t. de administratieve vervolging van de inbreuken op het sociaal recht 		Assurer la qualité et la quantité nécessaire de décisions en matière de poursuites administratives des infractions au droit social.		6.1.2.		De kennis van de attachés van het sociaal strafrecht en van de toe te passen sociale wetgeving verbeteren door het organiseren van aangepaste opleidingen en het ter beschikking stellen van een adequaat systeem voor kennismanagement.		Améliorer les connaissances des attachés en matière de droit pénal social en organisant des formations appropriées et en mettant en place un système adéquat de gestion de connaissance.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		AJS/AFDJUR		Jaarlijks minimaal 1 opleiding; systeem voor kennismanagement continu aangevuld en verbeterd.
Au moins une formation par an; système de gestion des connaissances complété et amélioré en permanence.		Jaarlijks		Tijd (in hoofde van de opleiders en de stagebegeleiders bij TSW en TWW)

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Peter Vansintjan		6.2.		Het leiden van en meewerken aan de digitaliseringsprojecten m.b.t. de vervolging van de inbreuken (e-pv en e-dossier) en het juridisch actueel en coherent houden van het Sociaal Strafwetboek 		Gérer et participer aux projets de numérisation relatifs à la poursuite des infractions (e-pv et e-dossier) et maintenir le Code pénal social à jour et cohérent sur le plan juridique.		6.2.1.		epv (Elektronisch proces verbaal) – Voorstellen formuleren en een actieplan opstellen met het oog op de verdere ontwikkeling van het epv naar een epv 2.0 en naar het gebruik ervan door partners buiten de sociale sector.		epv (Procès verbal électronique) - Formuler des propositions et élaborer un plan d'action en vue de faire évoluer l'epv vers un epv 2.0 et vers son utilisation par des partenaires en dehors du secteur social.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		AJS/AFDJUR		Voorstellen geformuleerd en voorgelegd aan het beheerscomité epv. Actieplan opgesteld.
Propositions formulées et présentées au comité de gestion epv. Plan d’action élaboré.
		2023		Budget toegekend (centraal beheerd en bij de partners) Tijd (in hoofde van de partners)
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TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Peter Vansintjan		6.2.		Het leiden van en meewerken aan de digitaliseringsprojecten m.b.t. de vervolging van de inbreuken (e-pv en e-dossier) en het juridisch actueel en coherent houden van het Sociaal Strafwetboek 		Gérer et participer aux projets de numérisation relatifs à la poursuite des infractions (e-pv et e-dossier) et maintenir le Code pénal social à jour et cohérent sur le plan juridique.		6.2.2.		eDossier – Voorstellen formuleren en een actieplan opstellen met het oog op de verdere ontwikkeling van het eDossier met de integratie van alle betrokken actoren binnen de keten van het sociaal strafrecht en met alle functionaliteiten zoals de uitbouw van een module inzake statistieken en kennismanagement.		eDossier - Formuler des propositions et élaborer un plan d'action en vue de la poursuite du développement de l'eDossier avec l'intégration de tous les acteurs impliqués dans la chaîne du droit pénal social et avec toutes ses fonctionnalités, comme le développement d'un module de statistiques et de gestion de connaissance.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		AJS/AFDJUR		Voorstellen geformuleerd en voorgelegd aan het beheerscomité eDossier. Actieplan opgesteld.
Propositions formulées et présentées au comité de gestion eDossier. Plan d’action élaboré.
		2023		Budget toegekend (centraal beheerd en bij de partners) Tijd (in hoofde van de partners)

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Peter Vansintjan		6.2.		Het leiden van en meewerken aan de digitaliseringsprojecten m.b.t. de vervolging van de inbreuken (e-pv en e-dossier) en het juridisch actueel en coherent houden van het Sociaal Strafwetboek 		Gérer et participer aux projets de numérisation relatifs à la poursuite des infractions (e-pv et e-dossier) et maintenir le Code pénal social à jour et cohérent sur le plan juridique.		6.2.3.		SSW (sociaal strafwetboek) – het actief meewerken aan de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Strafrecht om de coherentie van de codificatie van het sociaal strafrecht in het Sociaal Strafwetboek op een duurzame wijze te waarborgen.		CPS (Code pénal social) - participer activement aux travaux du Conseil consultatif du droit pénal social afin d'assurer la cohérence de la codification du droit pénal social dans le Code pénal social de manière durable.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		AJS/AFDJUR		Voorbereiding van en actieve deelname aan de werkzaamheden van de Adviesraad Sociaal Strafrecht.
Préparation et Participation active aux travaux du Conseil consultatif du droit pénal social.		2023		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.
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TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Peter Vansintjan		6.2.		Het leiden van en meewerken aan de digitaliseringsprojecten m.b.t. de vervolging van de inbreuken (e-pv en e-dossier) en het juridisch actueel en coherent houden van het Sociaal Strafwetboek 		Gérer et participer aux projets de numérisation relatifs à la poursuite des infractions (e-pv et e-dossier) et maintenir le Code pénal social à jour et cohérent sur le plan juridique.		6.2.4.		SSW (sociaal strafwetboek) – het nemen van de nodige initiatieven om voorontwerpen van wet voor te stellen en op te maken met het oog op :het juridisch actueel en coherent houden van het Sociaal Strafwetboek en het verhogen van de  doelmatigheid van bestraffing ,het stroomlijnen van de interne processen ,het voorzien van een  extra sanctieniveau en  meer types van  inbreuken administratief af te handelen via transacties en administratieve geldboetes (principe van depenalisering)		CPS (Code pénal social) - prendre les initiatives nécessaires pour proposer et élaborer des avant-projets de loi en vue de maintenir le Code pénal social juridiquement à jour et cohérent et augmenter l'efficacité des sanctions, rationaliser les processus internes, fournir un niveau supplémentaire de sanctions et gérer administrativement plus de types d'infractions par le biais de transactions et d'amendes administratives (principe de dépénalisation)		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		AJS/AFDJUR		SSW geactualiseerd, verbeterd en geïmplementeerd. Voorbereiden van de ontwerpteksten voor ondertekening door de Minister.
CPS actualisé, amélioré et mis en oeuvre. Préparer les projets qui doivent être soumis à la signature du Ministre.		2023		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.
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TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.3.		Het opstellen en het uitvoeren van het meerjaren inspectieprogramma zoals vastgelegd in het MANCP		L'exécution du programme d'inspection comme déterminé dans le MANCP		6.3.1.		TSW en TWW voeren proactieve controles uit volgens de methodologie bepaald in het MANCP; oprichting  van een Wetenschappelijk Comité waarvan SIOD het secretariaat waarneemt. 		Le CLS et le CBE mettront en œuvre des contrôles proactifs selon la méthodologie définie dans le MANCP; mise en place d'un Comité Scientifique dont le SIRS assure le secrétariat.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		TWW / TSW / SIOD		Minimaal 90 % van het aantal voorziene inspecties in het MANCP worden uitgevoerd. Les inspections poactives du CLS du CBE sont effectuées selon la méthodologie du MANCP.  		2022		Het op peil houden van het personeelseffectief van TWW en de vedrere onwtikkeling van Quaestor met ingetratie van het MANCP en bijhorende monitoring

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.4.		Organiseren van meetcampagnes door het LAH mbt blootstelling aan chemische agentia, inzonderheid carcinogene, mutagene en reprotoxische		L'organisation des campagnes de mesure par le Laboratoire d'hygiène du travail  en ce qui concerne l'exposition aux agents chimiques, notamment cancérogènes, mutagènes et réprotoxiques.		6.4.1.		Het Laboratorium voor Arbeidshygiëne organiseert jaarlijjks minstens één meetcampagne om de naleving te controleren van de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling, in bepaalde sectoren of voor bepaalde agentia, inzonderheid carcinogene, mutagane en reprotoxische. Deze meetcampagne wordt georganiseerd op eigen initiatief of als ondersteuninng van een nationale of regionale inspectiecampagne van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk		Le Laboratoire d'hygiène du travail organise annuellement au moins une campagne de mesures en vue de contrôler le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle dans certains secteurs ou à certains agents, notamment cancérogènes, mutagènes et réprotoxiques. Cette campagne de mesure est organisée de sa propre initiative ou comme support d'une campagne nationale ou régionale de la Direction Générale Contrôle du Bien-être au Travail		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		/		New		Laboratorium voor Arbeidshygiëne		Minstens één meetcampagne per jaar met rapportering. Au moins une campagne de mesures  avec rapportage par an.		2022		Het kunnen uitvoeren van het investeringsprogramma voor het labo en het gefaseerde aanwervingsplan
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TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.5.		Organistie van inspectiecampagnes in sectoren met verhoogde ongevallenincidentie en/of incidentie van beroepsziekten		L'organisation des campagnes d'inspection dans les secteurs ayant une incidence des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles élevée.		6.5.1.		De Afdeling Regionaal Toezicht organiseert jaarlijks minstens één thematische inspecteicampagne op nationaal niveau, alsook één lokale inspectiecampagne op het niveau van elke regionale directie om maximaal rekenig te kunnen houden met de geografische spreiding van de sectoren. Voor elke inspectiecampagne wordt een kwaliteitsplan uitgewerkt. in 2022 zal de Algemene Directie  Toezicht op het Welzijn op het Werk actief deelnemen aan de Europese inspectiecampagne, die door het Senior Labour inspectors Committee (SLIC) in samenwerking met het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) zal worden georganiseerd		La division du Contrôle Régional organise annuellement au moins une campagne d'inspection thématique au niveau national, ainsi qu'une campagne  d'inspection locale pour tenir compte au maximum de la dispersion géographique des secteurs. Pour chaque campagne un plan de qualité est élaboré. En 2022 la Direction Générale Contrôle du Bien-être au Travail participera activement à la campagne d'inspection européenne, qui sera organisée par le Comité des Hauts Responsables de l'Inpsection du Travail (CHRIT) en coopération avec l'Agence européenne pour la sécurite et la santé au travail (EU_OSHA) 		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		/		New		Afdeling Regionaal Toezicht		Mintens één nationale en één lokale inspectiecampagne met kwaliteitsplan en rapportering per jaar gerealiseerd. Au moins une campagge nationale d'inspection et une campagne locale avec plan de qualité et rappotage par an		Jaarlijks		Het op peil houden van het personeelseffectief van TWW
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TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.6.		Het opstellen en uitvoeren van de programma’s voor routinematige controles voor alle Seveso-inrichtingen, in overleg met de andere gewestelijke en federale inspectiediensten, conform artikel 33 van het Seveso-samenwerkingsakkoord		La rédaction et l'exécution des programmes des contrôles de routine dans les établissements Seveso, en concertation avec les autres services d'inspection régionaux et fédéraux, conformément à l'article 33 de l'accord de coopération Seveso		6.6.1.		De Afdeling van het Toezicht op de Chemische Risioc's stelt tegen eind november van het jaar X, een inspectieprogramma op voor het jaar X+1, dat alle geplande Seveso-onderzoeken bevat, met name de proactieve zowel als de  opvolgingsonderzoeken. De planning bevat ten minste de nodige proactieve onderzoeken om te voldoen aan de crieria van de minimale inspectiefrequentie		La division du Contrôle des Risques Chimiques rédige pour fin novembre de l'année X un programme d'inspection pour l'année X+1, qui contient toutes les enquêtes Seveso, à savoir aussi bien les enquêtes proactives que les enquêtes réactives. La planification contient au moins les enquêtes proactives nécessaires pour satisfaire aux critères  de la fréquence d'inspection minimale.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		/		New		Afdeling van het Toezicht op de Chemische Risioc'		100 % van de geplande proactieve inspecties in de Seveso-ondernemingen nodig om te voldoen aan de minimale inspectiefrequentie, zoals vastgelegd in het inspectieplan. 100% des inspections proactives planifiées, nécessaires pour respecter la fréquence minimale d'inspection comme définie dans le plan d'inspection		Jaarlijks		De effectieve indiensttreding van 2 Franstalige Seveso-inspecteurs, waarvan er nog geen datum voor de wervinsproeven in het vooruitzicht is gesteld + retentiebeleid. Het betreft immers vervanging van 2 onvoorziene en vroegtijdige vetrekken van hoopopgeleide technische profielen
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TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.7.		Voortdurende opleiding inzake discriminatie voor de in deze materie  gespecialiseerde sociale inspecteurs, alsmede voor andere geïnteresseerde sociale inspecteurs en inspecteurs in opleiding (verplichte opleiding bij hun indiensttreding - ontwikkeling van de methodologie in samenwerking met Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen).		Formation continue en matière de discrimination à destination des inspecteurs sociaux spécialisés en cette matière ainsi que d’autres inspecteurs sociaux intéressés et aux inspecteurs stagiaires (formation obligatoire lors de l’entrée en service – développement de la méthodologie de collaboration avec Unia et l’Institut pour l'Égalité des Hommes et des Femmes)		6.7.1.		In samenwerking met Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen zal het Toezicht op de Sociale Wetten bij de indiensttreding van nieuwe inspecteurs een verplichte opleiding in de strijd tegen discriminatie op het werk verstrekken, alsook opfriscursussen.		En collaboration avec Unia et l’Institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes, le Contrôle des Lois Sociales dispensera une formation obligatoire en matière de lutte contre la discrimination au travail  lors de l'entrée en service des nouveaux inspecteurs et ainsi qu'un recyclage en formation continue.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 73		New		TSW		100% des nouveaux inspecteurs reçoivent une formation  / 100% van de nieuwe inspecteurs krijgen de opleiding.
Une formation est inscrite dans le programme des formations continues des inspecteurs déjà en service / Een opleiding is voorzien in de planning van de voortdurend opleiding van de al in dienst inspecteurs		Jaarlijks		Recrutement de nouveaux inspecteurs eventuellement dédiés à la lutte contre la discrimination au travail.
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AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.8.		Versterking van de controles op "discriminatie" in het kader van de  herziening van het Sociaal Strafwetboek (artikel 42/1) 		Renforcement des contrôles « discrimination » en lien avec la révision du Code Pénal Social (article 42/1)		6.8.1.		Herziening van artikel 42/1 van het Sociaal Strafwetboek waarbij bijzondere bevoegdheden worden toegekend aan Het Toezicht op de Sociale Wetten  in de strijd tegen discriminatie om inspecties op dat gebied te vergemakkelijken.		Révision de l'article 42/1 du Code pénal Social octroyant des pouvoirs particuliers au Contrôle des Lois Sociales en matière de lutte contre les discriminations en vue de faciliter les enquêtes en la matière.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 73		New		TSW		Nombre de Contrôles anti-discrimination effec tués sur base des pouvoirs particuliers / aantal controles anti-discriminatie uitgevoerd op basis van de bijzondere bevoegdheden van de sociale inspecteurs		2024		 Adaptation de la loi
- Sensibilisation des Auditeurs du travail et politique de poursuite
- Développement et/ou accès au Datamining
- Adaptation des protocoles avec UNIA, l'Institut et les Régions
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AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.9.		Bijzondere aandacht voor de strijd tegen sociale dumping en toezicht op de naleving van de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de gedetacheerde werknemers en de bijzondere regelgeving van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen in de bouwsector. De AD TWW zal verscherpt toezicht houden op de naleving van de veiligheidscoördinatie en de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van toepassing op bouwplaatsen, met bijzondere aandacht voor bouwvakkers in een precaire arbeidssituatie  Er zullen o.a. controles bij overheidsopdrachten worden georganiseerd en daarbij zal strikt toepassing gemaakt worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen zoals voorzien in artikel 49/1, 49/2, 49/3 van  het sociaal strafwetboek.		Avoir une attention particulière pour la lutte contre le dumping social et le contrôle du respect des conditions de travail et de rémunération des travailleurs détachés ainsi que pour les règles particulières de la responsabilité solidaire pour les salaires dans le secteur de la construction. Le DG CBE effectuera des contrôles renforcés sur le respect de la coordination et les prescriptions minimales de sécurité et santé applicables sur les chantiers, avec une attention particulière pour les ouvriers occupant un emploi précaire. Entre autres choses des contrôles seront organisés dans les marchés publics et il y sera fait une application stricte de la responsabilité solidaire pour  les salaires comme prévu aux articles 49/1, 49/2, 49/3 du Code pénal social. 		6.9.1.		Het Belgische relanceplan dat bij de Europese Commissie is ingediend, legt de nadruk op de energierenovatie van gebouwen in het kader van de doelstellingen van het land inzake de vermindering van broeikasgassen. De bouwsector klaagt over een chronisch gebrek aan arbeidskrachten. Gevreesd wordt dat het geld dat in dit kader wordt vrijgemaakt, zal leiden tot een grote toestroom van gedetacheerde werknemers in de bouwsector. De arbeidsinspectie - Toezicht op de sociale wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk  zal de controle op gedetacheerde werknemers in de bouwsector versterken.   Het Toezicht op de Sociale Wetten zal ook in het bijzonder het punt 13 van de gids betreffende de strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten van de kanselarij van de eerste minister toepassen en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomsten tussen openbare besturen en de SIOD zullen daarbij als leidraad dienen.		Le plan de relance de la Belgique qui a été soumis à la Commission Européenne met l'accent sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le cadre des objectifs que le pays doit atteindre en matière de réduction des gaz à effet de serre. Il est à craindre que l'argent débloqué à cet effet amènera à une augmentation significative du nombre de travailleurs détachés dans le secteur de la construction .L'inspection du travail ' le Contrôle des lois sociales et le Contrôle sur le bien-être au travauil, renforcera les contrôles sur les travailleurs détachés dans le secteur de la construction. Le Contrôle des lois sociales appliquera également en particulier le point 13 du guide concernant la lutte contre le dumping social dans le cadre des marchés publics ainsi que l'accord de concession de la chancellerie du Premier ministre et de l'accord de coopération qui en découle entre les administrations publiques et le SIRS qui servira de ligne directrice en la matière. 		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		TSW		Nombre de contrôles dumping dans le secteur de la construction et nombre de notification de responsabilités solidaires du donneur d'ordre pour les salaires dans le secteur de la construction/ aantal controles dumping in de bouwsector en aantal notificatie van hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor lonen in de bouwsecteur		Jaarlijks		Formation des inspecteurs en matière de responsabilité solidaire;
- Sensibilisation
- adaptation de la législation pour la mettre en conformité avec le GDPR si nécessaire

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.9.		Bijzondere aandacht voor de strijd tegen sociale dumping en toezicht op de naleving van de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de gedetacheerde werknemers en de bijzondere regelgeving van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen in de bouwsector. De AD TWW zal verscherpt toezicht houden op de naleving van de veiligheidscoördinatie en de minimale veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van toepassing op bouwplaatsen, met bijzondere aandacht voor bouwvakkers in een precaire arbeidssituatie  Er zullen o.a. controles bij overheidsopdrachten worden georganiseerd en daarbij zal strikt toepassing gemaakt worden van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de lonen zoals voorzien in artikel 49/1, 49/2, 49/3 van  het sociaal strafwetboek.		Avoir une attention particulière pour la lutte contre le dumping social et le contrôle du respect des conditions de travail et de rémunération des travailleurs détachés ainsi que pour les règles particulières de la responsabilité solidaire pour les salaires dans le secteur de la construction. Le DG CBE effectuera des contrôles renforcés sur le respect de la coordination et les prescriptions minimales de sécurité et santé applicables sur les chantiers, avec une attention particulière pour les ouvriers occupant un emploi précaire. Entre autres choses des contrôles seront organisés dans les marchés publics et il y sera fait une application stricte de la responsabilité solidaire pour  les salaires comme prévu aux articles 49/1, 49/2, 49/3 du Code pénal social. 		6.9.2.		Het Toezicht op de Sociale Wetten zal de strijd tegen sociale dumping in de vervoersector, één van de meer betrokken sectoren met het fenomeen van de sociale dumping, versterken. 		Le Contrôle des lois sociales renforcera la lutte contre le dumping social dans le secteur du transport, un des secteurs les plus impactés par le phénomène. 		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		TSW		Nombre de contrôles dumping dans le secteur du transport routier / aantal controles dumping in de vervoersector		Jaarlijks		Maintien ou renforcement des effectifs d'inspecteurs dans les cellules transport et Posted Workers du CLS

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.10.		Bij vaststelling van overtredingen op de arbeids- en welzijnswetgeving, die in het Sociaal Strafwetboek met een sanctie van niveau vier/vijf worden bestraft, stellen de inspecteurs van Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk een proces-verbaal op tegen de overtreder.		En cas de constatation d'infractions à la réglementation du travail et du bien-être au travail qui sont sanctionnées  d’une sanction  de niveau quatre/cinq dans le Code Pénal Social, les inspecteurs du Contrôles des Lois Sociales et du Contrôle du Bien-Être au Travail dressent un procès-verbal à l’égard du contrevenant		6.10.1.		Onverminderd de appreciatiebevoegdheid die de sociale inspecteurs bezitten volgens het Sociaal Strafwetboek,  stellen de sociale inspecteurs van Toezicht op de Sociale Wetten en van Toezicht op het Welzijn op het Werk een Pro Justitia op in geval van ernstige inbreuken op de sociale wetten en op het vlak van de gezondheid en veiligheid op het werk; Ontwikkelen en implementeren van een Inspection Information Management System (IIMS)  Quastor 2.0 voor TWW/TSW		Sans préjudice du devoir d’appréciation des inspecteurs sociaux qui est consacré au Code Pénal Social, les inspecteurs sociaux du Contrôle des lois Lois Sociales et du Contrôle du Bien-Être au Travail dressent Pro Justitia en cas d'infractions graves aux lois sociales et en matière de santé-sécurité au travail./Développer et implémenter d'un Inspection Information Management System Quastor 2.0 CBE/CLS		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		TWW / TSW / ICT		De inspecteurs van TSW en TWW gaan standaard over het opstellen van proces-verbaal in die gevallen, die in de overeenstemmende procedure beschreven staan. Les inspecteus du CLS et du CBE procèdent par défaut à dresser procès-verbal dans ces cas de figure, spécifiés dans la procédure correspondante; 100 % van alle uitgevoerde inspecties worden via het IIMS opgevolgd/100 % des inspections est traité par le IIMS		2024		Instructions à écrire et diffuser;
- Pour Quaestor, budget et collaboration du service d'encadrement ICT

		TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ		6.		Voeren van een efficiënt en doeltreffend handhavingsbeleid volgens het credo streng maar rechtvaardig.		La mise en oeuvre d'une politique de contrôle efficient et efficace selon le crédo sévère mais juste		Damien Delatour
Paul Tousseyn		6.11.		Het wetgevend kader over integriteit en deontologie van de inspecteurs van de FOD WASO verfijnen gekoppeld aan een doorgedreven opleiding en sensibilisering.		Affiner le cadre légal relatif à l'intégrité et à la déontologie des inspecteurs, lié à une formation et sensibilsation approfondie.		6.11.1.		De inspecteurs van Toezicht Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk worden gesensibiliseerd over de naleving van de integriteit en de deontologische regels. Ze genieten een opleiding bij indiensttreding evenals een regelmatige bijscholing.		Les inspecteurs sociaux du Contrôle des Lois Sociales et du Contrôle du Bien-Être au travail sont sensibilisés au respect de l'intégrité et des régles de déontologie. Ils reçoivent une formation lors de l'entrée en service ainsi qu'une recyclage régulier.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16		New		TWW / TSW		Elke in dienst getreden inspecteur van TSW en TWW volgt een opleiding over integriteit en het deontologisch kader. Een bijscholing over integriteit en deontologisch kader is opgenomen in het POP van elke individuele inspecteur. Chaque inspecteur du CLS et du CBE entré en service suit une formation sur l'intégrité et le cadre déontologique. Un cours de récyclage sur l'intégrité et le cadre déontologique est inscrit dans le PDI de chaque inspecteur individuel.		Jaarlijks		Entrée en service de nouveaux inspecteurs;
- Organisation de sessions et disponibilités à l'IFA

		SIOD_SIRS		7.		De FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden
inzake veiligheid en gezondheid op het werk		Le SPF ETCS soutient le SIRS dans son objectif d'assurer une approche stratégique commune (intégrale et intégrée) de la lutte contre la fraude sociale, y compris les conditions de travail précaires en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.		Bart Stalpaert		7.1.		SIOD implementeert een werkingsmethodologie die erop gericht is om het aspect fraudebestrijding welke FOD WASO expliciet heeft opgenomen in zijn missie ten uitvoer te  brengen. 		À partir de sa mission et de sa vision, le SIRS agit en tant qu'organe de coordination stratégique dans la lutte contre la fraude, y compris les conditions de travail précaires en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. 		7.1.1.		De FOD zal actief participeren aan de door SIOD op  frequente basis georganiseerd strategisch comité en structurele overlegcomites, werkgroepen om tot concrete gedragen strategieen te komen; FOD WASO zal in zijn gemeenschappelijk opleidingsprogramma (GOP) SIOD doorgedreven technische opleidingen laten organiseren		Le SPF participera activement au Comité stratégique et aux Comités de consultation structurelle, aux groupes de travail organisés par le SIRS sur une base fréquente afin d'arriver à des stratégies concrètes qui peuvent être soutenues.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 45		New		Bart Stalpaert		Minimaal 3 Strategische Comités en 3   Structurele Overlegcomités waaraan FOD WASO deelneemt		Jaarlijks		Planning en tools om de overlegmomenten te kunnen organiseren. Het nodige budget & mensen om opleidingen te identificeren en te organiseren.

		SIOD_SIRS		7.		De FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden
inzake veiligheid en gezondheid op het werk		Le SPF ETCS soutient le SIRS dans son objectif d'assurer une approche stratégique commune (intégrale et intégrée) de la lutte contre la fraude sociale, y compris les conditions de travail précaires en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.		Bart Stalpaert		7.2.		De FOD WASO draagt bij aan de doelstelling van SIOD om te zorgen voor een  tijdige opmaak van het strategisch plan (4 jaarlijks en via een risico-evaluatie) in samenwerking met alle deelnemende organisaties overeenkomstig het sociaal strafwetboek		Le SPF contribue à l'objectif du SIRS d'assurer la préparation en temps voulu du Plan stratégique (4 ans) en coopération avec toutes les organisations participantes, conformément au Code pénal social.		7.2.1.		De FOD WASO  zal actief bijdragen aan de opmaak van  het  door SIOD opgesteld ontwerp strategisch plan (meerjarenplan), via het aanleveren van statistische gevens voor het opstellen van zijn eigen MANCP (op basis van risico-evaluatie), via  een bevraging van zijn stakeholders en dit  in samenwerking met alle deelnemende organisaties.		Le SPF contribuera activement au projet de plan stratégique (plan pluriannuel) élaboré par le SIRS, en fournissant des données statistiques pour l'élaboration de son propre MANCP (basé sur l'évaluation des risques), en interrogeant ses parties prenantes et en coopération avec toutes les organisations participantes.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 45		New		Bart Stalpaert		Tijdige oplevering (i.e. 200X/01/01) van  het  'ontwerp strategisch plan sociale fraudebestrijding'		2025		Automatisering en digitalisering van de nodige databanken i.f.v. de kwaliteit van de Risicoevaluatie.

		SIOD_SIRS		7.		De FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden
inzake veiligheid en gezondheid op het werk		Le SPF ETCS soutient le SIRS dans son objectif d'assurer une approche stratégique commune (intégrale et intégrée) de la lutte contre la fraude sociale, y compris les conditions de travail précaires en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.		Bart Stalpaert		7.3		De FOD werkt mee aan de doelstelling van SIOD om de vertaalslag van het strategisch plan  sociale fraudebestrijding te maken naar een jaarlijks actieplan bestaande uit individuele, gemeenschappelijke en beleidsacties  in lijn met de beheersovereenkomsten van de diverse organisaties		Le SPF participe à l'objectif du SIRS de traduire le plan d'action stratégique en un plan opérationnel annuel composé d'actions individuelles, conjointes et politiques, conformément aux accords de gestion des différents services d'institutions		7.3.1.		De FOD levert tijdig input aan SIOD om haar in staat te stellen  het jaarlijkse actieplan op te stellen		Le SPF fournit en temps utile un input au SIRS pour lui permettre d'élaborer le plan d'action annuel.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 45		New		Bart Stalpaert		Tijdige  oplevering (i.e. 200x/01/01) van het ontwerp jaarlijks actieplan 		Jaarlijks		Tijdig anticiperen op toekomstige wijzigingen binnen het operationeel plan (Actieplan)

		SIOD_SIRS		7.		De FOD WASO ondersteunt de SIOD in haar doelstelling om te zorgen voor een gezamenlijke strategische aanpak (integraal en geïntegreerd) van de sociale fraudebestrijding, met inbegrip van precaire arbeidsomstandigheden
inzake veiligheid en gezondheid op het werk		Le SPF ETCS soutient le SIRS dans son objectif d'assurer une approche stratégique commune (intégrale et intégrée) de la lutte contre la fraude sociale, y compris les conditions de travail précaires en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.		Bart Stalpaert		7.4.		De FOD WASO draagt bij aan de SIOD doelstelling inzake trimestriële  evaluatie van de realisatiegraad van het jaarlijks actieplan		Le SPF contribue à l'objectif du SIRS d'évaluation trimestrielle du degré de réalisation du plan opérationnel annuel.		7.4.1.		De FOD  WASO werkt mee aan de realisatie van de SIOD actie namelijk instaan voor de verzending en verwerking van de opvolgingsrapporten overeenkomstig de 3 pijlers door het tijdig  aanleveren van de input aan de SIOD hiervoor		Le SPF participe à la réalisation de l'action du SIRS, à savoir assurer l'envoi et le traitement des rapports de suivi conformément aux trois piliers, en fournissant à cette fin un input en temps utile au SIRS 		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 45		New		Bart Stalpaert		Tijdige oplevering  van de trimestriële rapporten  (voor einde trimester X+1). 		Jaarlijks		Tijdig anticiperen op toekomstige (recurrente) rapporteringsvragen.

		SIOD_SIRS		8.		De FOD WASO zet zich maximaal in om de slagkracht van de SIOD te versterken in lijn met haar missie en wettelijke opdrachten		Le SPF ETCS met tout en œuvre pour renforcer les capacités du SIRS, conformément à sa mission et à ses attributions légales.		Bart Stalpaert		8.1.		De structuur van SIOD wordt aangepast zodat  SIOD fungeert  als een autonome dienst sui generis met eigen budget en middelen		La structure du SIRS est adaptée afin que le SIRS fonctionne comme un service sui generis autonome avec son propre budget et ses propres ressources		8.1.1.		Het sociaal strafwetboek en andere wettelijke bepalingen  worden waar nodig aangepast met het oog op een adequate structuur ter ondersteuning van de werking van SIOD		Le Code pénal social et d'autres dispositions légales sont, le cas échéant, adaptés afin de fournir une structure adéquate pour soutenir le fonctionnement du SIRS.		Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire		Blz 16
Blz 45		New		Bart Stalpaert		nieuwe structuur SIOD uitrollen na (eventuele) aanpassing wettelijke basis		2025		samenwerking tussen top van verschillende instellingen 
gemeenschappelijke visie tussen top 
politiek akkoord
Ondersteunen (budget, logistiek, HR, …)  van de SIOD in haar transitie.

		COA_RCT
AJS_DEJ
DIRCOV_DIRCTR
ICT_TIC		9.		Ontwikkelen van een interactief digitaal dienstenplatform
tussen de klanten van de FOD (zowel burgers als ondernemingen) en de FOD		Le développement  d'une plateforme digitale de service interactifs
entre les clients (citoyens et entreprises) et le SPF		Guy Van Gyes		9.1.		Uitvoeren van het project 'individuele opleidingsrekening' in het kader van het Belgische relanceplan		Execution du projet de "compte individuel de formation" dans le cadre du plan de relance belge.
		9.1.1		Ondersteunen van de RSZ bij de ontwikkeling van de digitale 'individuele opleidingsrekening		Supporter l'ONSS dans le développement d'un 'compte individuel de formation' digital.
		Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz. 36
Blz. 37		New		Guy Van Gyes		Proof-of-concept (1.03.2023)
		2023		Overlegde instructies over opzet vanuit beleidscel

		COA_RCT
AJS_DEJ
DIRCOV_DIRCTR
ICT_TIC		9.		Ontwikkelen van een interactief digitaal dienstenplatform
tussen de klanten van de FOD (zowel burgers als ondernemingen) en de FOD		Le développement  d'une plateforme digitale de service interactifs
entre les clients (citoyens et entreprises) et le SPF		Peter Vansintjan
Guy Van Gyes		9.2.		Verder ontwikkelen van het portaal voor de FOD, waar we alle digitale diensten aan de klanten van de FOD groeperen (zowel burgers als ondernemingen). 		Continuer à développer le portail du SPF, où nous regroupons tous les services digitaux aux entreprises. 
		9.2.1		De bestaande digitaal aangeboden diensten groeperen in één portaal		Regroupement des services existants offerts par voie numérique en un seul portail		Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz. 36
Blz. 43		New		Dana De Groote		Er bestaat 1 portaal voor de FOD waar alle digitaal aangeboden diensten in gegroepeerd zijn (deadline: 09/2024). 		2024		- toekenning van het gevraagde budget
- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- duidelijke en standvastige scope

		COA_RCT
AJS_DEJ
DIRCOV_DIRCTR
ICT_TIC		9.		Ontwikkelen van een interactief digitaal dienstenplatform
tussen de klanten van de FOD (zowel burgers als ondernemingen) en de FOD		Le développement  d'une plateforme digitale de service interactifs
entre les clients (citoyens et entreprises) et le SPF		Peter Vansintjan
Guy Van Gyes		9.2.		Verder ontwikkelen van het portaal voor de FOD, waar we alle digitale diensten aan de klanten van de FOD groeperen (zowel burgers als ondernemingen). 		Continuer à développer le portail du SPF, où nous regroupons tous les services digitaux aux entreprises. 
		9.2.2		Dit portaal systematisch actualiseren naarmate meer dienst digitaal aangeboden worden		Mettre systématiquement à jour ce portail au fur et à mesure que de nouveaux services sont proposés sous forme numérique.		Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz. 36
Blz. 43		New		Dana De Groote		Elke nieuw ontwikkelde digitaal beschibare dienst is beschikbaar via het portaal (telkens er een nieuwe toepassing in productie gaat). 		2024		portaal digitale diensten opgeleverd

		COA_RCT
AJS_DEJ
DIRCOV_DIRCTR
ICT_TIC		9.		Ontwikkelen van een interactief digitaal dienstenplatform
tussen de klanten van de FOD (zowel burgers als ondernemingen) en de FOD		Le développement  d'une plateforme digitale de service interactifs
entre les clients (citoyens et entreprises) et le SPF		Peter Vansintjan
Guy Van Gyes		9.3.		Medewerking verlenen aan de uitbouw van de Single Digital Gateway		Coopérer au développement du Single Digital Gateway
		9.3.1						Sensibiliseren
Sensibiliser		Blz. 36
Blz. 43		New		DIRCOV

		Alle DG's		10.		De FOD WASO zet zich maximaal in om ervoor te zorgen dat alle transversale doelstellingen worden behaald die werden afgesloten tussen de verschillende FOD's.		Le SPF ETCS met tout en œuvre pour s'assurer que tous les objectifs transversaux convenus entre les différents SPF sont atteints.		DG Ondersteunende diensten		10.		Zie bijlage 3: transversale doesltellingen.		Voir annexe 3 : objectifs transversaux.		10.		Zie bijlage 3: transversale doesltellingen.		Voir annexe 3 : objectifs transversaux.		Ondersteunende dienst
Service de soutien				New		Alle DG's

																										TOTAAL AANTAL		89



																										PERCENTAGES

																				Noot: De lijst met acties is niet exhaustief en kan steeds aangevuld en aangepast worden.		Remarque : La liste des actions n'est pas exhaustive et peut être complétée et adaptée à tout moment.				Done										Noot: een KSF voor alle acties is het akkoord van de Inspecteur van Financiën,

																										Running

																										Too late

																										On hold

																										Stopped



																																				Remarque : un FCS pour toutes les actions est l'accord de l'Inspecteur des Finances,













Ondersteunende doelstellingen 

		Strategisch plan_Plan stratégique 2022 -2024

		Indication SD		SD NL		SD FR		Piloot		Indication OD		OD NL		OD FR		Indication Action		 Action NL		 Action FR		Algemene Directie / Stafdirectie / Directie		Verantwoordelijke		Status		KPI		Deadline		KSF

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		01)		Uitvoering van het actieplan voor de certificering van de rekeningen om te voldoen aan de eisen van het Rekenhof en de dienst Interne audit.		Exécuter le plan d'actions sur la Certification des comptes afin de se conformer aux exigences de la Cour des Comptes et du service d'audit interne.		1.1)		Het actieplan tijdig uitvoeren.		Exécuter le plan d'actions dans les délais.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Les délais sont respectés et le non-respect justifié		2023		Soutien/formation de BOSA afin de garantir la qualité, la conformité et l'uniformité des actions mises en place.

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		01)		Uitvoering van het actieplan voor de certificering van de rekeningen om te voldoen aan de eisen van het Rekenhof en de dienst Interne audit.		Exécuter le plan d'actions sur la Certification des comptes afin de se conformer aux exigences de la Cour des Comptes et du service d'audit interne.		1.2)		Verslag over de uitvoering van de acties.		Rapporter sur la mise en exécution des actions.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Le rapportage est effectué		2023

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		02)		Formaliseren van de procedure voor niet-fiscale ontvangsten overeenkomstig de aanbevelingen van het Rekenhof en het daaruit voortvloeiende actieplan.		Procéder à la formalisation de la procédure concernant les recettes non-fiscales conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et au plan d'actions en découlant.		2.1)		Het actieplan tijdig uitvoeren.		Exécuter le plan d'actions dans les délais.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Les délais sont respectés et le non-respect justifié		2022		Officialisation de l'arrêté royal d'exécution de la loi du 22/05/2003.
Transfert du recouvrement et de la perception des amendes administratives par le SPF Finances.

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		02)		Formaliseren van de procedure voor niet-fiscale ontvangsten overeenkomstig de aanbevelingen van het Rekenhof en het daaruit voortvloeiende actieplan.		Procéder à la formalisation de la procédure concernant les recettes non-fiscales conformément aux recommandations de la Cour des Comptes et au plan d'actions en découlant.		2.2)		Verslag over de uitvoering van de acties.		Rapporter sur la mise en exécution des actions.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Le rapportage est effectué		2022

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		03)		Neem systematisch clausules op die leveranciers aanmoedigen om een milieuvriendelijk, duurzaam, ethisch en sociaal verantwoord aanbod in te dienen.		Intégrer systématique des clauses incitant les fournisseurs à remettre une offre respectueuse de l'environnement, durable, éthique et socialement responsable.		3.1)		Pas de templates aan en zorg voor een controlelijst voor elk contract, ook voor contracten onder de 30 000 euro.		Adapter les templates et prévoir une checklist pour chaque marché, y compris inférieur à 30k€.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Les templates sont mis à jour et une checklist existe		2022		Renforcement de la cellule marchés publics (personnel)

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		04)		Meewerken aan het federale project "Employer branding" om de aantrekkelijkheid en de zichtbaarheid van de FOD op de arbeidsmarkt te verbeteren 		Collaborer au projet fédéral "Employer branding" afin notamment d'améliorer l'attractivité et la visibilité du SPF sur le marché du travail 		4.1)		Aanpassen van het onderdeel "werken bij de FOD" van de website (bijv.: gefilmde getuigenissen, duidelijke informatie over spontane kandidaturen, enz.)		Adapter la rubrique du site Web "travailler au SPF" (exemple : témoignages filmés, information claire sur les candidatures spontanées,...)		PNO_PEO		Christine Préhat		New		De FOD is vertegenwoordigd binnen het federale netwerk "Employer branding"
De pagina "werken bij de FOD" is eind 2024 aangepast 		2024

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		04)		Meewerken aan het federale project "Employer branding" om de aantrekkelijkheid en de zichtbaarheid van de FOD op de arbeidsmarkt te verbeteren 		Collaborer au projet fédéral "Employer branding" afin notamment d'améliorer l'attractivité et la visibilité du SPF sur le marché du travail 		4.2)		Stageplaatsen aanbieden		Proposer des offres de stage		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Nombre annuel de demandes de stages traitées
Nombre annuel de stages effectués au sein du SPF.		2023		Les administrations proposent des offres de stage

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		05)		Ondersteunen van medewerkers, leidinggevenden en teams door integratie in federale initiatieven en ontwikkeling van gepaste interne competenties 		Accompagner les collaborateurs, les chefs et les équipes en s’intégrant dans les initiatives fédérales et en développant les compétences internes adéquates 		5.1)		Sociale dienst 2.0 ontwikkelen		Développer le service social 2.0		PNO_PEO		Christine Préhat		New		De dienstverlening van de uitgebreide sociale dienst is bekend bij alle personeelsleden van de FOD. 
Dit uit zicht in de stijgende cijfers van ondersteuning; Haar werking en voordelen zijn vastgelegd in een nieuw ministerieel besluit.		2022		Le budget est alloué dans son intégralité

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		05)		Ondersteunen van medewerkers, leidinggevenden en teams door integratie in federale initiatieven en ontwikkeling van gepaste interne competenties 		Accompagner les collaborateurs, les chefs et les équipes en s’intégrant dans les initiatives fédérales et en développant les compétences internes adéquates 		5.2)		Een nieuw federaal evaluatiesysteem invoeren door de nodige informatie en opleidingen te geven aan de medewerkers en de leidinggevenden.		Introduire le nouveau système fédéral d'évaluation en donnant les informations et formations nécessaires aux membres du personnel et aux chefs.		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Les formations et informations sont données.
Rapport d'évaluation annuel avec des propositions d'amélioration est rédigé. 		2022		Les collaborateurs du SE PEO ont été formés au nouveau système d'évaluation

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		06)		Levenslang leren bevorderen om de voor de FOD vereiste vaardigheden en kennis te ontwikkelen en op peil te houden 		Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie afin de développer et maintenir les compétences et connaissances nécessaires au SPF 		6.1)		De digitale vaardigheden van personeelsleden ontwikkelen 		Développer les compétences digitales des membres du personnel                       		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Offre de formations en informatique inclue dans le Plan Global de Développement.		2023		Le budget pour les formations est alloué

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		06)		Levenslang leren bevorderen om de voor de FOD vereiste vaardigheden en kennis te ontwikkelen en op peil te houden 		Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie afin de développer et maintenir les compétences et connaissances nécessaires au SPF 		6.2)		Ontwikkelen van een COP (community of practice) van interne trainers om beste praktijken, instrumenten, enz. te delen		Développer la COP (communauté de pratique) des formateurs internes pour un partage des bonnes pratiques, outils,…		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Fournir un offre d'activités et de séminaires adressée aux formateurs internes.		2023

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		06)		Levenslang leren bevorderen om de voor de FOD vereiste vaardigheden en kennis te ontwikkelen en op peil te houden 		Promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie afin de développer et maintenir les compétences et connaissances nécessaires au SPF 		6.3)		Een doorgedreven opleiding en sensibilisering qua integriteit en deontologie voor alle niet inspecteurs		Formation et sensibilisation approfondies en matière d'intégrité et de déontologie pour tous les non-inspecteurs.		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Mettre à disposition de l'ensemble du personnel une formation sur l'intégrité et l'éthique 		2022		Disponibilité du formateur interne ou allocation de budget du PGD

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		07)		Ontwikkeling van een proactief beheer van vertrek en kennisoverdracht binnen de FOD om de continuïteit van de kerntaken te verzekeren 		Développer une gestion proactive des départs et du transfert des connaissances au sein du SPF afin de garantir la continuité des missions essentielles 		7.1)		Het schrijven van overlevingskits en kennisoverdrachtsacties veralgemenen		Généraliser la rédaction de kits de survie et les actions de transfert de connaissances		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Réactualisation de la page Intranet relative aux kits de survie.
Webinaire sur l'importance des kits de survie		2022		Suivi du webinaire par les services et mise en œuvre des actions recommandées

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		08)		Duidelijke en nauwkeurige HR-gegevens verstrekken om de besluitvorming en prognoses van HR-processen te ondersteunen 		Fournir des données RH claires et précises afin de garantir une aide à la décision et à la prévision des processus RH 		8.1)		Verbeteren van de bestaande rapportage-instrumenten (E-academy, Spoetnic,...)  		Améliorer les outils existants de reporting (E-academy, Spoetnic,…)          		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Les demandes d'adaptation de l'outil font l'objet d'une analyse de faisabilité et font l'objet d'une demande de mise en oeuvre.		2024

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		08)		Duidelijke en nauwkeurige HR-gegevens verstrekken om de besluitvorming en prognoses van HR-processen te ondersteunen 		Fournir des données RH claires et précises afin de garantir une aide à la décision et à la prévision des processus RH 		8.1)		Personeel opleiden in de nieuwe rapporteringstools of bij nieuwe registratie-instructies		Former le personnel aux nouveaux outils de rapportage ou à de nouvelles instructions d'encodage		PNO_PEO		Christine Préhat		New		Les membres du personnel concernés par les outils existants sont formés à leur utilisation		2024		Compétence et maîtrise des outils du formateur


		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		09)		Begeleiding van de SPF en haar medewerkers naar het nieuwe werken (NWOW) om zich flexibel aan te passen aan de veranderende context en het welzijn van het personeel te behouden		Accompagner le SPF et ses collaborateurs vers de nouvelles méthodes de travail (NWOW) afin de s'adapter avec souplesse à l'évolution du contexte et de préserver le bien-être du personnel		9.1)		Het telewerkbeleid uitvoeren en zo nodig aanpassen  		Mettre en œuvre la politique de télétravail et l'adapter si nécessaire     		PNO_PEO		Christine Préhat		New		La politique de télétravail est disponible pour l'ensemble du personnel et peut être fournie à des futurs membres du personnel.		2023		La politique du SPF s'inscrit dans le cadre fédéral

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		10)		De kwaliteit van de werking van de FOD wordt gegarandeerd door het behalen van de certificatie en accreditatie voor de normen ISO 9001; ISO14001, ISO 45001 en ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025 voor vastgelegde scopes voor haar kernprocessen		La qualité du fonctionnement du SPF est garantie par l'obtention de la certification et de l'accréditation pour les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO/IEC 17020 et ISO/IEC 17025 pour des champs d'application définis pour ses processus clé.		10.1)		Via optimalisatie van projectwerking (PMO), documentatie van processen en integratie van risico-beheer met focus op de kernprocessen werken we  aan continue verbetering om klaar te zijn voor externe audits tegen 02/2023		Grâce à l'optimisation du gestion des projet (PMO), à la documentation des processus et à l'intégration de la gestion des risques en se concentrant sur les processus de base, nous travaillons à une amélioration continue afin d'être prêts pour les audits externes d'ici 02/2023.		DIRKWC_DIRQGC		Esther Mulkers		New		Certificaat behaald voor voorziene scopes (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14001, ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025 tegen  31/12/2023		2023		voldoende know-how en bijhorende tijd vanuit alle kwaliteitsmedewerkers  én de overtuiging van het volledige management om hiervoor te gaan

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		10)		De kwaliteit van de werking van de FOD wordt gegarandeerd door het behalen van de certificatie en accreditatie voor de normen ISO 9001; ISO14001, ISO 45001 en ISO/IEC 17020 en ISO/IEC 17025 voor vastgelegde scopes voor haar kernprocessen		La qualité du fonctionnement du SPF est garantie par l'obtention de la certification et de l'accréditation pour les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO/IEC 17020 et ISO/IEC 17025 pour des champs d'application définis pour ses processus clé.		10.2)		Uitwerken en optimaliseren van een meerjaren auditprogramma dat interne en externe audits integreert, regelmatig geactualiseerd wordt en rekening houdt met de verschillende normen. De interne audits worden gerealiseerd door opgeleide interne auditoren die gestandaardiseerd rapporteren en een meerwaarde voor onze organisatie creëren.		Développer et optimiser une programma d'audit pluri-annuel intégrant les audits internes et externes, mise à jour régulièrement et tenant compte des différentes normes.
Les audits internes sont réalisés par des auditeurs internes formés qui établissent des rapports de manière standardisée et créent une valeur ajoutée pour notre organisation.		DIRKWC_DIRQGC		Esther Mulkers		New		Een  auditprogramma dat aanvaard is door de organisatie en  realistisch is voor uitvoering door de beschikbare interne auditoren en voldoet aan de criteria van ISO 19011, DL = continu		2022		voldoende aantal competente interne auditoren

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		11)		Veralgemening van het gebruik van de ebox als communicatiemiddel		Généraliser l'utilisation de l'e-box comme outil de communication		11.1)		het systematisch versturen van schriftelijke communicatie via ebox ipv per brief of per mail		l'envoi systématique de communications écrites par ebox au lieu de la lettre ou du courrier.		ICT_TIC		Dana De Groote		New		75% van alle schriftelijke communicatie die in aanmerking komt voor verzending via de eBOX, wordt via de eBox verzonden (deadline: 31-12-2023)		2023		- toekenning van het gevraagde budget
- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- duidelijke en standvastige scope

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		12)		Er wordt ingezet op een lange termijn ICT strategie voor de verschillende legacy technologieën ( = verouderde technologieën die nog steeds in gebruik zijn binnen de FOD).		Une stratégie TIC à long terme est mise en place pour les différentes technologies legacy (= technologies obsolètes encore utilisées au sein du SPF).		12.1)		Er wordt een overzicht gemaakt van alle vormen van legacy (= verouderde technologieën/toepassingen die nog steeds in gebruik zijn) binnen de FOD en de problemen die dat met zich meebrengt.		Une vue d'ensemble de toutes les formes de legacy (= technologies/applications obsolètes encore utilisées) au sein du SPF et des problèmes que cela engendre.		ICT_TIC		Dana De Groote		New		het overzicht bestaat en wordt jaarlijks geactualiseerd (deadline 31-12-2022) 		2022		/

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		12)		Er wordt ingezet op een lange termijn ICT strategie voor de verschillende legacy technologieën ( = verouderde technologieën die nog steeds in gebruik zijn binnen de FOD).		Une stratégie TIC à long terme est mise en place pour les différentes technologies legacy (= technologies obsolètes encore utilisées au sein du SPF).		12.2)		Er wordt voor elk van deze vormen van legacy (= verouderde technologieën/toepassingen die nog steeds in gebruik zijn) een toekomstperspectief uitgewerkt, waarmee we hoge toekomstige kosten vermijden en een efficiënte werking verzekeren.		Pour chacune de ces formes de legacy (= technologies/applications obsolètes encore utilisées), une perspective d'avenir est élaborée afin d'éviter des coûts futurs élevés et de garantir un fonctionnement efficace.		ICT_TIC		Dana De Groote		New		toekomstperspectief per legacy is opgenomen in een overzicht (deadline 30-06-2023)		2023		/

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		13)		Er wordt een migratietraject uitgerold voor de meest acute legacy toepassing (= verouderde toepassing die nog steeds in gebruik is = SAS SQL toepassingen). 		Un trajet de migration est déployé pour l'application legacy la plus critique (= application obsolète encore utilisée = applications SAS SQL). 		13.1)		Het opzetten van SQL server database(s) en implementeren van views om de SAS programma’s te connecteren met deze SQL server database(s).		Configurer la ou les bases de données du serveur SQL et mettre en œuvre des vues pour connecter les programmes SAS à cette ou ces bases de données du serveur SQL.		ICT_TIC		Dana De Groote		New		SAS programma's communiceren met SQL server database (in plaats van SAS database) (deadline 30-06-2022) 		2022		- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- betrokken business heeft voldoende tijd voor en kennis over de betrokken applicaties

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		13)		Er wordt een migratietraject uitgerold voor de meest acute legacy toepassing (= verouderde toepassing die nog steeds in gebruik is = SAS SQL toepassingen). 		Un trajet de migration est déployé pour l'application legacy la plus critique (= application obsolète encore utilisée = applications SAS SQL). 		13.2)		Bekijken hoe we sneller nieuwe ontwikkelingen kunnen opleveren. Marktonderzoek naar alternatieve ontwikkeltools (low code ontwikkeling). Proof of Concept uitwerken.  		Nous examinons comment nous pouvons fournir de nouveaux développements plus rapidement. Étude de marché pour des outils de développement alternatifs (développement low code). Élaborez un Proof of Concept.  		ICT_TIC		Dana De Groote		New		marktonderzoek bestaat en POC is uitgewerkt (deadline 31-12-2022)		2022		- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		14)		Het verzekeren van een performant documentatiebeleid voor de FOD en verder optimaliseren van de informatiedienstverlening 		Assurer une politique documentaire performante pour le SPF et optimiser davantage le service d'information.		14.1)		Het selecteren, ontsluiten, ter beschikking stellen en preserveren van relevante, kwalitatieve en gebruiksvriendelijke informatiebronnen op een manier die tegemoet-komt aan de verwachtingen en behoeften van de gebruikers en de FOD als organisatie, met een focus op de digitalisering van het informatieaanbod.		Sélectionner, ouvrir, mettre à disposition et préserver des sources d'information pertinentes, de qualité et conviviales, de manière à répondre aux attentes et aux besoins des utilisateurs et du SPF en tant qu'organisation, en mettant l'accent sur la numérisation de l'offre d'information.		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		Jackie Van Damme		New		Bibliotheekcatalogus en informatie op intranet compleet en actueel. Contracten voor het beheer van de abonnementenportefeuille en de aankoop van boeken lopen. De personeelsleden van de FOD beschikken over de informatiebronnen nodig om hun werk uit te voeren.
Le catalogue de la bibliothèque et les informations sur l'intranet complets et à jour. Les contrats de gestion du portefeuille d'abonnements et d'achat de livres sont en vigueur. Le personnel du SPF dispose des sources d'information dont il a besoin pour mener à bien son travail. 		Jaarlijks		Budget en Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		14)		Het verzekeren van een performant documentatiebeleid voor de FOD en verder optimaliseren van de informatiedienstverlening 		Assurer une politique documentaire performante pour le SPF et optimiser davantage le service d'information.		14.2)		Verder uitbouwen van een proactieve, kwaliteitsvolle en gebruiksgerichte informatiedienstverlening.		Continuer à développer un service d'information proactif, de haute qualité et convivial		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		Jackie Van Damme		New		De centrale bibliotheek is iedere werkdag geopend tussen 9u en 17u. Informatievragen worden binnnen de 48u in behandeling genomen. Er worden jaarlijks 4 auteurslezingen en minstens 1 infosessie in verband met het informatieaanbod georganiseerd.
La bibliothèque centrale est ouverte tous les jours ouvrables entre 9h et 17h. Les demandes d'information sont traitées dans les 48 heures. Chaque année, 4 lectures d'auteurs et au moins une séance d'information concernant l'offre de la bibliothèque sont organisées.		Jaarlijks		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		14)		Het verzekeren van een performant documentatiebeleid voor de FOD en verder optimaliseren van de informatiedienstverlening 		Assurer une politique documentaire performante pour le SPF et optimiser davantage le service d'information.		14.3)		Uitbouwen van samenwerkingsverbanden met externe partners met het oog op de vlotte uitwisseling van documentatie en het verrichten van gemeenschappelijk onderzoek.		Développer des accords de coopération avec des partenaires extérieurs pour faciliter l'échange de documentation et mener des recherches conjointes.		HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ		Jackie Van Damme		New		Er wordt jaarlijks één nieuw samenwerkingsverband afgesloten. Per academiejaar worden minimum 4 masterproeftrajecten en 2 stages georganiseerd. Er worden jaarlijks minimum 6 infosessies georganiseerd in samenwerking met een externe partner.
Chaque année, une nouvelle collaboration est conclue. Par année universitaire, au moins 4 trajets de thèses et 2 stages sont organisés. Chaque année, au moins 6 sessions d'information sont organisées en coopération avec un partenaire externe.		Jaarlijks		Combinatie van tijd en personeel met de nodige expertise.

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		15)		Het digitaliseren van bepaalde diensten die de FOD aanbiedt.		La numérisation de certains services offerts par le SPF.		15.1)		portaalsite sociaal overleg Cluster 2 afwerken.		Finaliser le portail de la concertation sociale le Cluster 2.		ICT_TIC		Dana De Groote		New		Cluster 2 staat in productie (deadline 12-2022)		2022		- toekenning van het gevraagde budget
- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- duidelijke en standvastige scope

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		15)		Het digitaliseren van bepaalde diensten die de FOD aanbiedt.		La numérisation de certains services offerts par le SPF.		15.2)		portaalsite sociaal overleg, Cluster 3: automatisatie van een end-to-end-proces is afgewerkt 		Portail concertation sociale, Cluster 3: l'automatisation d'un processus de bout en bout a été réalisée 		ICT_TIC		Dana De Groote		New		een end-to-end proces is geautomatiseerd (deadline 31-12-2024)		2024		- toekenning van het gevraagde budget
- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- duidelijke en standvastige scope

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		15)		Het digitaliseren van bepaalde diensten die de FOD aanbiedt.		La numérisation de certains services offerts par le SPF.		15.3)		Back-office Meldpunt Eerlijke Concurrentie ontwikkelen. Met specifieke aandacht voor de statistieken? 		Développer le back-office Point de contact concurrence loyale. Avec une attention particulière aux statistiques ? 		ICT_TIC		Dana De Groote		New		back-office is operationeel (31-12-2023)		2023		- toekenning van het gevraagde budget
- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- duidelijke en standvastige scope

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		15)		Het digitaliseren van bepaalde diensten die de FOD aanbiedt.		La numérisation de certains services offerts par le SPF.		15.4)		Een tijdige ontwikkeling en optimalisatie van de webapplicatie Sociale verkiezingen 2024		Un développement et une optimisation en temps voulu de l'application web Élections sociales 2024		ICT_TIC		Dana De Groote		New		1) webapplicatie is beschikbaar, kleine aanpassingen zijn nog mogelijk (deadline 09-2023)
2) webapplicatie is in definitieve vorm operationeel (deadline 03-2024)		2024		- toekenning van het gevraagde budget
- succesvolle aanwerving (op een redelijke termijn) van de nodige ICT profielen
- standvastigheid in de prioriteiten
- duidelijke en standvastige scope

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		16)		De interne aankoopprocedures zoveel mogelijk herzien en vereenvoudigen.		Revoir et simplifier au maximum les procédures internes d'achat.		16.1)		Herziening/opstelling van procedures en standaarddocumenten.		Revoir/rédiger les procédures, ainsi que des documents types.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Les procédures et documents types existent et sont à jour		2023		Renforcement de la cellule marché public (personnel)

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		16)		De interne aankoopprocedures zoveel mogelijk herzien en vereenvoudigen.		Revoir et simplifier au maximum les procédures internes d'achat.		16.2)		Interne opleidingen voorzien om het bewustzijn te verhogen en het personeel op te leiden in OA-procedures.		Prévoir des formations en interne afin de conscientiser et former les collaborateurs aux procédures MP.		BBC_BCG		Rachel Grisendi		New		Des séances d'information et de formation ont été organisées sur les MP		2023		Renforcement de la cellule marché public (personnel)

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		17)		Toegankelijke interne informatie aanbieden via de interne communicatiekanalen van de FOD, met aandacht voor alle personeelscategorieën		Offrir de l'information interne accessible par le biais des canaux de communication internes du SPF, en accordant une attention particulière à toutes les catégories de personnel.		17.1)		Publiceren van up to date en correcte informatie op intranet, zowel via teksten als via audiovisueel materiaal, in samenwerking met de inhoudelijk verantwoordelijke dienst		Publier des informations actualisées et correctes sur l'intranet, tant par le biais de textes que de matériel audiovisuel, en collaboration avec le service responsable du contenu		DIRCOV_DIRCTR		Sandy Deseure		New		De informatie is gepubliceerd - Les informations sont publiées		Jaarlijks		Informatiedoorstroming

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		17)		Toegankelijke interne informatie aanbieden via de interne communicatiekanalen van de FOD, met aandacht voor alle personeelscategorieën		Offrir de l'information interne accessible par le biais des canaux de communication internes du SPF, en accordant une attention particulière à toutes les catégories de personnel.		17.2)		Ontsluiten van de kennis die vervat zit in documenten via het geïntegreerd kwaliteitssysteem		Rendre accessibles les connaissances contenues dans les documents grâce au système de qualité intégré		DIRCOV_DIRCTR		Sandy Deseure		New		De kennis is ontsloten - Les connaissances sont rendu accessibles		Jaarlijks		Informatiedoorstroming

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		18)		Interactie tussen het management en de personeelsleden en tussen de personeelsleden onderling mogelijk maken, zowel via digitale kanalen als via bijeenkomsten en op informele wijze		Faciliter l'interaction entre le management et le personnel et entre les membres du personnel eux-mêmes, aussi bien via les canaux numériques que via les réunions et les moyens informels.		18.1)		Organisatie van ontmoetingsmomenten (o.a. roadshows en Dag van de FOD)		Organisation de moments de rencontres (entre autres, roadshows et Journée du SPF)		DIRCOV_DIRCTR		Sandy Deseure		New		De activiteiten zijn georganiseerd - Les activités sont organisées		Jaarlijks		Budget 

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		18)		Interactie tussen het management en de personeelsleden en tussen de personeelsleden onderling mogelijk maken, zowel via digitale kanalen als via bijeenkomsten en op informele wijze		Faciliter l'interaction entre le management et le personnel et entre les membres du personnel eux-mêmes, aussi bien via les canaux numériques que via les réunions et les moyens informels.		18.2)		Opzetten en onderhouden van een interactief intranet en opvolgen van de reacties		Mise en place et entretien d'un intranet interactif et suivi des réactions.		DIRCOV_DIRCTR		Sandy Deseure		New		De reacties worden opgevolgd - Les réactions sont suivies		Jaarlijks		Reactiviteit en informatiedoorstroming

		11.		Werken aan de vereenvoudiging, de modernisering en de digitalisering van de dienstverlening en tegelijk zorgen voor een duurzame, inclusieve en mensgerichte omkadering van de personeelsleden		Travailler sur la simplification, la modernisation et la numérisation des services en garantissant un cadre durable, inclusif et axé sur les personnes pour le personnel		DG Ondersteunende diensten		19)		Heldere en toegankelijke informatie over de verschillende materies van onze FOD bieden aan onze doelgroepen		Fournir des informations claires et accessibles à nos groupes cibles sur les différents domaines de notre SPF.		19.1)		Vertalen van teksten en tolken van bijeenkomsten zodat de informatie in de verschillende talen beschikbaar is		Traduire les textes et interpréter les réunions afin que les informations soient disponibles dans les différentes langues.		DIRCOV_DIRCTR		Sandy Deseure		New		Aantal vertaalde teksten en aantal getolkte vergaderingen - Nombre de textes traduits et nombre de réunions interprétées		Jaarlijks
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Transversale doelstellingen

		NL		FR

		vertrouwelijke informatie		information confidentielle





Parameters

		Running				Yes				HUA_HUT				Aurore Massart				Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests
Effectuer des inspections, des contrôles administratifs et des tests de laboratoire				2022

		On hold				No				COA_RCT				Peter Vansintjan				Wetgeving maken
Légiférer				2023

		Too late								AJS_DEJ				Damien Delatour				Ondersteunen van de sociale dialoog
Soutenir le dialogue social				2024

		Done								TWW_CBE				Guy Van Gyes				Verstrekken van deskundig advies
Fournir des avis spécialisés				2025

		Stopped								TSW_CLS				Bart Stalpaert				Sensibiliseren
Sensibiliser				Jaarlijks

		New								SIOD_SIRS				Paul Tousseyn				Ondersteunende dienst
Service de soutien

		To start								ICT_TIC				Peter Vansintjan
Guy Van Gyes

										BBC_BCG				DG Ondersteunende diensten

										PNO_PEO				Damien Delatour
Paul Tousseyn

										DIRCOV_DIRCTR

										DIRKWC_DIRQGC

										DIRPWW_DIRVPB

										ICT_TIC
BBC_BCG
PNO_PEO
DIRKWC_DIRQGC
DIRCOV_DIRCTR

										HUA_HUT
COA_RCT
AJS_DEJ

										TWW_CBE
TSW_CLS
AJS_DEJ

										COA_RCT
AJS_DEJ
DIRCOV_DIRCTR
ICT_TIC

										HUA_HUT
AJS_DEJ

										Alle DG's

										DIV_SEP
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Bijlage 2: organogram van de FOD WASO 
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Bijlage 3: recurrente activiteiten en wettelijke functies 

RECURRENTE ACTIVITEITEN 

2021_12_recurrente

-activiteiten_activites-recurrentes.xlsx
 

WETTELIJKE FUNCTIES 

  

20210301_Listing_d

es_fonctions_obligtoires_du_SPF_Emploi.xlsx


processu-clé

		(Algemene) Directie/Direction (Générale)		Beschrijving proces/Activiteit		Description processus/Activité		Link kernproces

		HUA-HUT		ontwikkelen van acties ter bevordering van het welzijn op het werk		Développer des actions pour promouvoir le bien-être au travail		3. Sensibiliseren

		HUA-HUT		Het beheer van het Belgisch focal point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het uitvoeren van de Belgische activiteiten van het jaarlijks managementplan van EU-OSHA.		Gérer le point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et mettre en œuvre les activités belges du plan de gestion annuel de l'EU-OSHA.		3. Sensibiliseren

		HUA-HUT		toekennen van eretekens		attribution des distinctions honorifiques		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		HUA-HUT		uitwerken van een reglementaire tekst		Élaboration d'un texte réglementaire		5. Wetgeving maken

		HUA-HUT		bevorderen van het preventiebeleid inzake welzijn op het werk:
Behandelen van dossiers met het oog op het toekennen van erkenningen, vergunningen, afwijkingen, notificaties aan ondernemingen en instellingen (HU-SOC-1)		Promouvoir la politique de prévention du bien-être au travail :
Traitement des dossiers d'octroi d'agréments, de permis, de dérogations, de notifications aux entreprises et aux institutions (HU-SOC-1)		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		HUA-HUT		bevorderen van het sociaal overleg inzake welzijn op het werk:
Als secretariaat de werking van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk en zijn organen ondersteunen door de adviesverlening te faciliteren (HU-SOC-3)		Promouvoir la concertation sociale sur le bien-être au travail :
En tant que secrétariat, soutenir le fonctionnement du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et de ses instances en facilitant la fourniture de conseils (HU-SOC-3).		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		HUA-HUT		Zorgen voor de samenstelling van de Hoge Raad en zijn organen en de benoeming van de leden 		Assurer la composition du Haut Conseil et de ses organes et la nomination de ses membres. 		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		HUA-HUT		Onderzoeken van de dossiers in het kader van het toekennen van een toelage voor sociaal onderzoek en vorming van werknemersvertegenwoordigers (HU-SOC-2)		Examiner des dossiers dans le cadre de l'octroi de l'allocation pour la recherche sociale et la formation des représentants des travailleurs (HU-SOC-2)		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		HUA-HUT		het selecteren, verwerven en ter beschikking stellen van informatie in de verschillende welzijnsdomeinen in een gspecialiseerde bibliotheek SWIC en op de website BeSWIC		Mise à disposition d'informations dans les différents domaines du bien-être sur le site web BeSWIC.		3. Sensibiliseren

		AFDIRS		 Deelname aan de activiteiten van het Comité ELSA, de Werkgroep Werkgelegenheid en het Comité voor de Migratie van de OESO, met inbegrip van het beantwoorden van vragen(lijsten) en het aanleveren van informatie voor rapporten.		Participation aux activités du Comité ELSA, du Groupe de travail sur l'emploi et du Comité des migrations de l'OCDE, notamment en répondant aux questions (listes) et en fournissant des informations pour les rapports.		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		Deelname aan de werkzaamheden van het Comité van de Werkgelegenheid (EMCO) en de werkgroepen van dit comité, en het verzekeren van de Belgische bijdrage aan het Europees Semester (en aanverwante procedures) op het vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt.		Participation aux travaux du Comité de l'emploi (EMCO) et de ses groupes de travail, et garantir  la contribution belge au Semestre européen (et aux procédures connexes) dans le domaine de l'emploi et du marché du travail.		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		Statistieken over werkgelegenheid en arbeidsmarkt opstellen en ter beschikking stellen van een ruim publiek, op vraag van internationale instellingen, in het kader van aangegane verbindingen of op eigen initiatief.		Compiler et mettre à la disposition d'un large public des statistiques sur l'emploi et le marché du travail, à la demande des institutions internationales, dans le cadre de liens établis ou de sa propre initiative.		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		Bijdragen aan de internationale systemen voor controle op de arbeidsnormen, in het kader van de IAO, de Raad van Europa en de VN.		Contribuer aux systèmes internationaux de contrôle des normes du travail, dans le cadre de l'OIT, du Conseil de l'Europe et de l'ONU.		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		Deelnemen aan de activiteiten van de Internationale en Arbeidsorganisatie en uitvoeren van de daaraan verbonden verplichtingen, onder meer op vlak van rapportering.		Participer aux activités de l'Organisation internationale du travail et s'acquitter des obligations qui y sont liées, y compris la présentation de rapports.		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		Meewerken aan de uitwerking en de omzetting in Belgisch recht van de internationale arbeidsnormen van de IAO		Participer à l'élaboration et à la transposition en droit belge des normes internationales du travail de l'OIT		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		Deelname aan en coördinatie van de Europese activiteiten van de FOD, in het bijzonder wat betreft ELA, EASI, de UfM en ASEM, en als Belgisch contactpunt voor het EGF.		Participation et coordination des activités européennes du SPF, notamment en ce qui concerne l'ELA, l'EASI, l'UpM et l'ASEM, et en tant que point de contact belge pour le FEM.		1. Verstrekken van deskundig advies

		AFDIRS		De FOD vertegenwoordigen in de voor ons relevante werkgroepen bij BELSPO om zo de keuze en opvolging van onderzoeksprojecten mee vorm te geven.		Représenter le SPF dans les groupes de travail qui nous concernent au sein de BELSPO afin de contribuer à la sélection et au suivi des projets de recherche.		1. Verstrekken van deskundig advies

		COA-RCT		Op eigen initiatief of op aanvraag nota’s opstellen voor de minister / de Beleidscel / andere instanties (ihb. Nationale Arbeidsraad)		De sa propre initiative ou sur demande, préparer des notes pour le ministre / la cellule stratégique/ d'autres organes (par exemple, le Conseil national du travail).		1. Verstrekken van deskundig advies

		COA-RCT		Vertegenwoordigen van de FOD op het internationale en Europese beleidsniveau en in het bijzonder de rapportering van België naar deze beleidsorganen verzorgen  		représenter le SPF au niveau de la politique internationale et européenne et, en particulier, assurer le rapportage de la Belgique auprès de ces instances politiques  		1. Verstrekken van deskundig advies

		COA-RCT		Paritaire (Sub)comités samenstellen en hun bevoegdheidsgebied bepalen, samenstelling en benoemde leden wijzigen in functie van de vragen of behoeften.  		Créer des (sous-)commissions paritaires et déterminer leur domaine de compétence, modifier leur composition et les membres désignés en fonction des demandes ou des besoins.  		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De paritaire (sub)comités voorzitten en de werking en het secretariaat ervan steunen, alsook, desgevallend, van het verzoeningsbureau ervan.  		Présider les (sous-)commissions paritaires et soutenir leur fonctionnement et leur secrétariat, ainsi que leur bureau de conciliation, le cas échéant.  		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		Bemiddelen bij sociale conflicten op sectoraal en ondernemingsvlak, en dit zowel in de private als publieke sector.		Médiation des conflits sociaux au niveau sectoriel et de l'entreprise, tant dans le secteur privé que public.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De (inter)sectorale CAO’s registreren en valideren en de besluiten tot algemeenverbindendverklaring bekendmaken.		Enregistrer et valider les conventions collectives de travail (inter)sectorielles et publier les décisions pour les rendre obligatoires.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De bedrijfs-CAO’s en andere aktes registreren.		Enregistrer les CCT et autres actes des entreprises		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De werking ondersteunen van de Commissie SWT en van de Commissie Ondernemingsplannen.		Soutenir le fonctionnement du comité RCC et de la Commission « Plans d’entreprise ».		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		Opvorderingen (indien uitzonderlijk nodig) organiseren samen met de gouverneurs en de politiek 		Organiser les recouvrements (si cela s'avère exceptionnellement nécessaire) en collaboration avec les gouverneurs et les responsables politiques. 		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De databanken over de sectorale cao’s, conventionele minimumlonen en bevoegheidsgebieden van paritaire comités bijwerken en ter beschikking stellen aan het brede publiek.  		Actualiser et mettre à la disposition du grand public les bases de données sur les conventions collectives sectorielles, les salaires minima conventionnels et les domaines de compétence des commissions paritaires.  		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		LIMOSA-fiches over de sectorale arbeidsvoorwaarden via de website ter beschikking stellen aan buitenlandse werkgevers 		Mettre les fiches LIMOSA sur les conditions de travail sectorielles à la disposition des employeurs étrangers via le site web.		3. Sensibiliseren

		COA-RCT		Advies verlenen en informatie verstrekken over onder welk paritaire comité een bepaalde ondernemingsactiviteit valt.  		Fournir un avis et des informations sur la commission paritaire dont relève une activité commerciale particulière. 		1. Verstrekken van deskundig advies

		COA-RCT		Agenda’s van paritaire comités, die een centrale rol spelen in het cao-overleg, voorbereiden .		Préparer les ordres du jour des commissions paritaires, qui jouent un rôle central dans la concertation des conventions collectives de travail.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		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.		Fournir des informations aux commissions paritaires sur demande portant sur l'état des négociations sectorielles par le biais d'aperçus et d'analyses thématiques du contenu des conventions collectives (inter)sectorielles et du suivi/de l'étude sur les évolutions sectorielles.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De organisatie van onderzoeken en de opstelling van adviezen door paritaire comités op vraag van de Minister of andere instanties (bv. de Nationale Arbeidsraad).  		L'organisation d'études et la rédaction d'avis par des commissions paritaires à la demande du ministre ou d'autres organismes (par exemple, le Conseil national du travail)		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		Controle van sectorale cao’s en van ondernemingscao’s op vormvereiste en interne wettigheid.		Vérifier que les conventions collectives sectorielles et les conventions collectives d'entreprise répondent aux exigences formelles et à la légalité interne.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		COA-RCT		De toetredingsakten goedkeuren in het kader van de toekenning van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonusplannen).		Approuver les actes d'adhésion dans le cadre de l'octroi des avantages non récurrents liés aux résultats (plans de bonus).		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		COA-RCT		Afwijkingen toestaan in het kader van de SWT (Stelsel werkloosheid met Toeslag)-reglementering en toestaan dat er economische werkloosheid van bedienden wordt ingevoerd.  		Permettre des dérogations aux règlements du RCC et autoriser le chômage économique des travailleurs  		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		COA-RCT		De genderneutraliteit in de sectorale functieclassificaties nagaan.		Vérifiez la neutralité du genre dans les classifications des fonctions sectorielles		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		COA-RCT		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.		Vérifier l'équilibre financier des comptes annuels et des rapports des fonds de sécurité d'existence et, en cas de problèmes prévisibles, informer en premier lieu les partenaires sociaux et en second lieu le ministre et l'inviter à prendre des mesures correctives.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		COA-RCT		Erkenningsdossiers havenarbeiders beheren 		Gestion des dossiers d'agrément des dockers 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Coördineren van de verscheidene etappes bij de opmaak van een KB, een MB of een wet tot de bekendmaking ervan		Coordonner les différentes étapes de la rédaction d'un arrêté royal, d'un décret ministériel ou d'une loi jusqu'à sa publication.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Uitwerken en opstellen van ontwerpen van wet en van koninklijk of ministerieel besluit die ter ondertekening aan de Minister worden voorgelegd.		Rédiger et préparer les projets de loi et les arrêtés royaux ou ministériels à soumettre à la signature du ministre.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Interpreteren en evalueren van die normen.		Interpréter et évaluer ces normes.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Meewerken aan de uitwerking van normen op Europees en internationaal niveau en aan de omzetting van de Europese en internationale normen in Belgische wetgeving.		Contribuer à l'élaboration de normes au niveau européen et international et à la transposition des normes européennes et internationales dans la législation belge.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		In opdracht van de minister of op eigen initiatief, uitvoeren van de initiatieven van de regering, op domeinen die niet vallen onder de bevoegdheid van een andere administratie van het departement, en uitwerken van ontwerpteksten tot wijziging en/of aanvulling van het Sociaal Strafwetboek en zijn uitvoeringsbesluiten.		A la demande du Ministre ou de sa propre initiative, exécuter les initiatives du Gouvernement, dans les domaines qui ne relèvent de la compétence d'aucune autre administration du Département, et élaborer des projets de textes modifiant et/ou complétant le Code pénal social et ses arrêtés d'exécution.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		 Opvolgen van wetsvoorstellen: coördineren van de opstelling van informatienota’s voor de Beleidscel over alle wetsvoorstellen die onder de bevoegdheid van het departement vallen.		 Suivi des propositions législatives : coordonner la préparation de notes d'information pour la cellule stratégique sur toutes les propositions législatives qui relèvent de la compétence du département.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Zorgen voor de coördinatie van de opmaak van regelgevende teksten opgesteld door de andere administraties en de Beleidscel.		Assurer la coordination de la rédaction des textes réglementaires préparés par les autres administrations et par la cellule stratégique.		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Meewerken aan de volledige en correcte omzetting van de Europese richtlijnen en aan de toepassing van de regelgevingen. 		Participer à la transposition complète et correcte des directives européennes et à l'application des règlements. 		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Organiseren van de sociale verkiezingen op reglementair en praktisch niveau en instaan voor de opvolging ervan. 		Organiser les élections sociales sur le plan réglementaire et pratique et assurer leur suivi.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		AJS-DEJ		Zorgen voor de administratieve opvolging van de benoemings- en ontslagdossiers van de magistraten in sociale zaken van de arbeidsrechtbanken en -hoven.  		Assurer le suivi administratif des dossiers de nomination et de révocation des magistrats aux affaires sociales des tribunaux du travail et des cours d'appel.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		AJS-DEJ		 Onderhouden van de Europese herstructureringsmonitor  		Effectuer la maintenance du Moniteur européen des restructurations  		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		AJS-DEJ		Selecteren, verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van relevante, kwalitatieve en gebruiksvriendelijke informatiebronnen op een manier die tegemoetkomt aan de informatienoden van de personeelsleden en de FOD als organisatie. 		Sélectionner, acquérir, ouvrir et mettre à disposition des sources d'information pertinentes, de qualité et conviviales, de manière à répondre aux besoins d'information des membres du personnel et du SPF en tant qu'organisation. 		3. Sensibiliseren

		AJS-DEJ		Verstrekken van juridische informatie, zowel van algemene (via de website, …), als van individuele aard (beantwoorden van mondelinge en schriftelijke vragen gesteld door een zeer divers publiek)		Fournir des informations juridiques, tant de nature générale (via le site web, etc.) que de nature individuelle (répondre aux questions orales et écrites d'un public très diversifié).		1. Verstrekken van deskundig advies

		AJS-DEJ		Beantwoorden van vragen over detacheringen in België in het kader van onze bevoegdheid als Belgisch verbindingsbureau		Répondre aux questions sur les détachements en Belgique dans le cadre de notre compétence en tant que Bureau de liaison belge		1. Verstrekken van deskundig advies

		AJS-DEJ		Verdedigen van de regelgevende teksten voor de nationale en internationale rechtscolleges. 
De betrokken dienst bepalen. Aanstellen van de advocaat; zorgen voor de procedurele opvolging, samenstellen van het administratief dossier met de betrokken dienst. Samen met de betrokken dienst, de ontwerpen van procedurele akten lezen en valideren, opstellen van de dossierfiches; waarnemen van de coördinatie tussen de verschillende betrokken diensten, de Beleidscel en de advocaat: uitwerken van de bewijsvoering; zo nodig voorstellen van maatregelen om zich te conformeren aan de uitspraak van de rechtbank.)  		Défendre les textes réglementaires devant les juridictions nationales et internationales. 
Déterminer le service concerné. Désigner l'avocat ; assurer le suivi de la procédure, constituer le dossier administratif auprès du service concerné. Avec le service concerné, lire et valider les projets d'actes de procédure, établir les fiches de dossier ; assurer la coordination entre les différents services concernés, la cellule stratégique et l'avocat : établir les preuves ; si nécessaire, proposer des mesures pour se conformer à la décision du tribunal).  		5. Wetgeving maken

		AJS-DEJ		Analyseren en opvolgen van de dossiers inzake werkgeversgroeperingen met het oog op de eventuele ministeriële goedkeuring als werkgeversgroepering; en zorgen voor een continu beheer van de dossiers.		Analyser et suivre les dossiers des groupements d'employeurs en vue d'un éventuel agrément ministériel en tant que groupement d'employeurs ; et assurer une gestion continue des dossiers.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Zorgen voor de analyse en opvolging van aanvragen voor erkenning als toeristisch centrum (Arbeidswet van 16 maart 1971).		Assurer l'analyse et le suivi des demandes d'agrément en tant que centre touristique (Code du travail du 16 mars 1971).		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Afleveren van attesten inzake de non-profitsector (KB 22/09/1989)		Délivrance d'attestations concernant le secteur non-marchand (AR 22/09/1989)		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		 Het behandelen van aanvragen van paritaire (sub)comités voor een bijkomend project bedoeld voor jongeren onder de 26 uit de risicogroepen.		Traitement des demandes des (sous-)commissions paritaires pour un projet supplémentaire destiné aux jeunes de moins de 26 ans issus de groupes à risque.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Toezicht houden op de werking van de sociale Maribel: instaan voor de berekening van de dotaties en de controle op de fondsen toegestaan aan werkgevers uit de non-profitsector om bijkomende tewerkstelling te creëren.		Superviser le fonctionnement du Maribel social : assurer le calcul des allocations et le contrôle des fonds accordés aux employeurs du secteur non marchand pour créer des emplois supplémentaires.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Tijdig en correct beslissen over de vrijstellingsaanvragen startbaanverplichting.		Prendre des décisions correctes et dans les délais sur les demandes d'exemption pour les Obligations premier emploi		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Het correcte en tijdige afhandelen van de aanvragen van niet-federale instellingen tot toepassing van het stelsel van loopbaanonderbreking op hun personeel.		Le traitement correct et dans les délais des demandes des institutions non fédérales concernant le système d'interruption de carrière de leur personnel.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		 Voeren van een beleid inzake controle en toezicht door middel van de administratieve vervolging van de inbreuken op het sociaal recht.		 Mener une politique de contrôle et de surveillance par la poursuite administrative des infractions au droit social.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Coderen van de nieuwe inbreuken zodat de inspecteurs elektronische PV’s kunnen opmaken.		Encodage des nouvelles infractions afin que les inspecteurs puissent établir des rapports électroniques.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Afleveren van attesten inzake opgelegde geldboeten aan aanvragers in het kader van overheidsopdrachten		Délivrance aux demandeurs d'attestations relative aux amendes infligées dans le cadre des marchés publics		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		AJS-DEJ		Het beheer van het epv en van het eDossier (Aanvragen en verdediging van de benodigde budgetten epv en eDossier; Organisatie van de vergaderingen van het beheerscomité epv en eDossier; Verzekeren van het secretariaat van het beheerscomité epv en eDossier; Opmaak van een jaarverslag epv en eDossier) 		Gestion de l'epv et eDossier (Demander et défendre les budgets nécessaires epv et eDossier ; Organiser les réunions du comité de gestion epv et eDossier ; Assurer le secrétariat du comité de gestion epv et eDossier ; Rédiger un rapport annuel epv et eDossier) 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		 Het op een zo uniform, efficiënt en kwalitatief hoogstaande wijze toezicht houden op de naleving van de welzijnsregelgeving op arbeidsplaatsen die aan het toezicht onderworpen zijn.		 Contrôler de manière aussi uniforme, efficace et de qualité que possible le respect des règles en matière de bien-être sur les lieux de travail soumis au contrôle 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het organiseren van een gecentraliseerd toezicht, via een netwerk van wakers, van asbestverwijderaars, erkende laboratoria, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, externe diensten voor technische controle op de werkplaats, organisatoren van aanvullende vorming, opleiding eerste hulp.		Organiser un contrôle centralisé, par le biais d'un réseau de vigies, des entreprises de désamiantage, des laboratoires agréés, des services externes de prévention et de protection au travail, des services externes de contrôle technique au travail, des organisateurs de formations complémentaires et de formations aux premiers secours.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Behandeling van aanvragen voor werkplaatsmetingen en analyses van de inspecteurs van de AD TWW.		Traitement des demandes de mesures et d'analyses sur le lieu de travail introduites par les inspecteurs de la DG CBE		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het organiseren van interlaboratoriumvergelijkingen voor erkende laboratoria. 		Organisation de comparaisons interlaboratoires pour les laboratoires agréés		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Organisatie van REACH-inspecties in samenwerking met andere bevoegde inspectiediensten vertegenwoordigd in het Nationaal Forum REACH.		Organisation d'inspections REACH en coopération avec d'autres services d'inspection compétents représentés dans le Forum national REACH.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van verzoeken van de gerechtelijke autoriteiten.		Traiter les demandes des autorités judiciaires.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van ernstige arbeidsongevallen.		Traitement des accidents du travail graves.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van beroepsziekten.		Traiter les maladies professionnelles.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		 Het behandelen van klachten die betrekking hebben op: niet-conforme arbeidsomstandigheden inzake welzijn op het werk, psychosociale risico’s op het werk, inzonderheid met betrekking tot feiten van geweld, pesterijen, of ongewenst seksueel gedrag op het werk, beroepsfouten die de preventieadviseur-arbeidsarts worden verweten.		 Traitement des plaintes relatives à : des conditions de travail non conformes en termes de bien-être au travail, des risques psychosociaux au travail, notamment en ce qui concerne les actes de violence, de harcèlement ou de harcèlement sexuel au travail, des fautes professionnelles imputées au conseiller en prévention-médecin du travail.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		 Het behandelen van asbestmeldingen.		 Traitement des signalements d'amiante.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van beroepen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts waarbij de geschiktheid van het uitgevoerde werk wordt beperkt of waarbij de werknemer ongeschikt wordt bevonden om het uitgevoerde werk voort te zetten.		Traitement des recours contre la décision du conseiller en prévention-médecin du travail limitant l'aptitude du travail effectué ou déclarant le collaborateur inapte à poursuivre le travail effectué.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		 Het behandelen van beroepen van de werknemer, die niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsarts.		 Traitement des recours du collaborateur qui n'est pas d'accord avec la décision de réintégration prise par le conseiller en prévention - médecin du travail.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van geschillen die voortvloeien uit het gezondheidstoezicht van de werknemers. 		Traitement des litiges liés à la surveillance de la santé des travailleurs. 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van betwistingen van medische aard betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts in de strijd tegen het coronavirus COVID-19. 		Traiter les litiges de nature médicale concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans la lutte contre le coronavirus COVID-19. 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van notificaties.		Traitement des notifications.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het onderzoeken van veiligheidsrapporten die door de Seveso-ondernemingen worden ingediend.		Examen des rapports de sécurité soumis par les entreprises Seveso.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het behandelen van de aanvragen van veiligheidsverificaties in Seveso-ondernemingen en het communiceren van het veiligheidsadvies.		Traiter les demandes de vérifications de sécurité dans les entreprises Seveso et communiquer l'avis de sécurité.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het verschaffen van telefonische inlichtingen tijdens de kantooruren van 9h00 tot 12h00 en van 14h00-16h30 en het verstrekken van informatie per mail.		Fournir des informations par téléphone pendant les heures de bureau de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30 et fournir des informations par courrier électronique.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het verzekeren van het fysiek onthaal van bezoekers op woensdag, doorlopend van 9h00 tot 16h30 zonder voorafgaande afspraak en na afspraak. 		Assurer l'accueil physique des visiteurs le mercredi, en continu de 9h00 à 16h30 sans rendez-vous préalable et sur rendez-vous. 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het organiseren van een actieve wachtdienst voor het onmiddellijk ter plaatse in onderzoek nemen van ernstige arbeidsongevallen, die buiten de kantooruren worden gemeld.		Organiser une permanence active pour l'investigation immédiate sur place des accidents du travail graves, qui sont signalés en dehors des heures de bureau.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het organiseren van een wachtdienst voor melding van zware ongevallen in Seveso-ondernemingen.		Organisation d'un service de permanence pour la déclaration des accidents majeurs dans les établissements Seveso.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het verzekeren van het voorzitterschap en het secretariaat van de Samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki. 		Assurer la présidence et le secrétariat du comité de coopération Seveso-Helsinki. 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het verlenen van afwijkingen op de stoomreglementering.		Octroyer des dérogations à la réglementation en matière d'appareils à vapeur		5. Wetgeving maken

		TWW-CBE		Het meewerken aan de voorbereiding van nieuwe en gewijzigde welzijnsregelgeving		Contribuer à la préparation la la réglementation en matière de bien-être ( nouvelle et adaptations)		5. Wetgeving maken

		TWW-CBE		Het bemiddelen tussen werkgevers- en werknemersafvaardiging indien er geen akkoord bereikt wordt in de schoot van het comité voor preventie en bescherming op het werk inzake de aanwijzing of verwijdering uit zijn functie van de vertrouwenspersoon, de preventieadviseur, de preventieadviseur psychosociale aspecten, of de te volgen procedure in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk.		La médiation entre les représentants des employeurs et des travailleurs si aucun accord n'est trouvé au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail concernant la nomination ou la révocation de la personne de confiancel, du conseiller en prévention, du conseiller en prévention des aspects psychosociaux, ou la procédure à suivre en cas de violence, de harcèlement ou de comportement sexuel non désiré au travail.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TWW-CBE		Tussenkomst in geschillen tussen comité en werkgever over de naamlijst van werknemers die verplicht aan het gezondheidstoezicht onderworpen zijn, de taakverdeling tussen interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of de verandering van aansluiting, de onafhankelijkheid en/of bekwaamheid van de preventieadviseur.		Intervention dans les litiges entre le comité et l'employeur concernant la liste des travailleurs soumis à la surveillance obligatoire de la santé, la répartition des tâches entre le service interne et le service externe pour la prévention et la protection au travail ou le changement d'affiliation, l'indépendance et/ou la compétence du conseiller en prévention.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TWW-CBE		Het ambtshalve convoceren van het comité voor preventie en bescherming op het werk en het voorzitterschap van de comitévergadering opnemen.		Convoquer d'office le comité pour la prévention et la protection au travail et présider la réunion du comité.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TWW-CBE		Het betrekken van de beperkte afvaardiging van het comité in geval van inspectiebezoek of onderzoek van ernstig arbeidsongeval.		Impliquer le comité restreint en cas de visite d'inspection ou d'enquête sur un accident du travail grave.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TWW-CBE		Het ambtshalve bijwonen van de trimestriële vergaderingen van de adviescomités van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk.		La participation de plein droit aux réunions trimestrielles des comités d'avis des services externes pour la prévention et la protection au travail.		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TWW-CBE		Het faciliteren van het sociaal overleg in de AD TWW door trimestriële vergaderingen van het Basisoverlegcomité te beleggen. 		Faciliter la concertation sociale dans la DG CBE en organisant des réunions trimestrielles du comité de consultation de base. 		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TWW-CBE		Het onderzoek van erkenningsaanvragen van asbestverwijderaars, laboratoria, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, externe diensten voor technische controle op de werkplaats, organisatoren van aanvullende vorming, vorming en bijscholing hulpverlener.		Examen des demandes d'agrément des entreprises de désamiantage, des laboratoires, des services extérieurs de prévention et de protection au travail, des services extérieurs de contrôle technique au travail, des organisateurs de formation complémentaire, de formation et de perfectionnement des prestataires de services.		1. Verstrekken van deskundig advies

		TWW-CBE		Het zetelen -al dan niet van rechtswege- als domeinexpert in allerlei raden, commissies, comités en werkgroepen.		siéger - à titre officiel ou non - en tant qu'expert du domaine dans toutes sortes de conseils, commissions, comités et groupes de travail.		1. Verstrekken van deskundig advies

		TWW-CBE		Het vertegenwoordigen van België in internationale organen en hun werkgroepen: het Senior Labour Inspectors Committee (SLIC), het Europees Chemisch Agentschap (ECHA), het Comité van Competente Autoriteiten (CCA).  		Représenter la Belgique dans les instances internationales et leurs groupes de travail : le Comité des hauts responsables de l'inspection du travail (CHRIT), l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), le Comité des autorités compétentes (CCA).  		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TWW-CBE		Het geven van voordrachten, uiteenzettingen, hoorcolleges inzake de welzijnsregelgeving en zijn praktische implementatie		Donner des cours, des présentations, des conférences sur la législation en matière de bien-être et sa mise en œuvre pratique		3. Sensibiliseren

		TSW-CLS		Proactieve controles		 Contrôles proactifs		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		Reactieve controles op klachten  		 Contrôles réactifs sur plainte  		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		Schriftelijke vragen		Questions écrites		1. Verstrekken van deskundig advies

		TSW-CLS		Vragen per telefoon		Questions par téléphone		1. Verstrekken van deskundig advies

		TSW-CLS		Fysieke permanentie 		Permanences physiques  		1. Verstrekken van deskundig advies

		TSW-CLS		Verlenen van afwijkingen: kinderarbeid		Octroyer dérogations:  Travail des enfants		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		Verlenen van afwijkingen: zondagsarbeid		Octroyer dérogations:  Travail du dimanche		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		Verlenen van afwijkingen: Overwerk 		Octroyer dérogations:  Heures supplémentaires 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		E-PV opstellen		dresser E-PV		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		de acties van de nationale inspectiediensten in het kader van de districtscellen coördineren		coordonner les actions des services d'inspction nationaux dans le cadre des cellules d'arrondissement		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		TSW-CLS		vaststellen van het paritair comité van de werkgevers		déterminer la commission pariaire des employeurs		4. Ondersteunen van de sociale dialoog

		TSW-CLS		registreren en beheren van arbeidsreglementen		enregistrer et gerer les règlements de travail		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Beantwoorden van parlementaire vragen (>3 beleidscellen)		Répondre aux questions parlementaires (>3 cellules stratégiques)		1. Verstrekken van deskundig advies

		SIOD-SIRS		Coördineren van de door de sociale inspectiediensten verstrekte informatie ter bestrijding van illegale bezetting en jaarlijks verslag uitbrengen aan de Europese Comissie 		Coordonner les informations communiquées par les services d'inspection sociale pour lutter contre l'occupation illégale et faire rapport chaque année à la Commission européenne 		1. Verstrekken van deskundig advies

		SIOD-SIRS		Beleidsondersteuning bij de bestrijding van sociale fraude		Assurer l'appui politique en matière de lutte contre la fraude sociale		1. Verstrekken van deskundig advies

		SIOD-SIRS		Een visie ontwikkelen en strategieën uitwerken voor de bestrijding van sociale fraude 		Développer une vision et préparer des stratégies pour lutter contre la fraude sociale 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Opstellen van strategische en operationele plannen ter bestrijding van sociale fraude 		Préparer les plans stratégique et  opérationnel de lutte contre la fraude sociale 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Het operationele actieplan ter bestrijding van sociale fraude controleren en evalueren op kwartaalbasis		Suivre et évaluer trimestriellement le plan d'action opérationnel de lutte contre la fraude sociale		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		het ondersteunen en coördineren van de acties van de districtscellen in het hele land		Soutenir et coordonner les actions des cellules d'arrondissement sur tout le territoire		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Zorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en ondersteuning van deze diensten via de overlegcomités		Assurer la concertation entre les services d'inspection et leur soutien par l'intermédiaire des comités de concertationZorgen voor overleg tussen de inspectiediensten en ondersteuning van deze diensten via de overlegcomités		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Opstellen van richtlijnen voor de uitvoering van het operationeel plan voor de districtscellen 		Préparer les directives en exécution du plan opérationnel pour les cellules d'arrondissement 		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Studies verrichten over het probleem van illegale arbeid en sociale fraude om de te nemen maatregelen beter te kunnen richten;		 Réaliser des études relatives à la problématique du travail illégal et de la fraude sociale pour un meilleur ciblage des actions à mener;		1. Verstrekken van deskundig advies

		SIOD-SIRS		De actoren in de fraudebestrijding inhoudelijke bijstand verlenen 		Apporter aux acteurs dans la luttre contre la fraude l'assistance sur le fond 		1. Verstrekken van deskundig advies

		SIOD-SIRS		 de nodige preventieve acties te begeleiden en uit te voeren		 Orienter et mener des actions de prévention nécessaires		3. Sensibiliseren

		SIOD-SIRS		Organiseren van structureel overleg met de actoren in de strijd tegen sociale fraude (instellingen met inbegrip van de regio's en andere relevante actoren)		Organiser la concertation structurelle avec les acteurs de la lutte contre la fraude sociale (institutions dont les régions et autres acteurs pertinents)		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Ontwikkeling en follow-up van de internationale samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van gezamenlijke acties.2		Mettre au point une collaboration internationale entre services d'inspection dans le cadre des actions communes et d'en assurer le suivi.2		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		De gezamenlijke opleidingsbehoeften van het personeel van de inspectiediensten in kaart brengen en de nodige opleiding verstrekken;		Identifier les besoins communs en formation des membres du personnel des services d'inspection et assurer les formations nécessaires;		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Het verrijken en dispatchen van de ontvangen meldingen via het Meldpunt Eerlijke Concurrentie.		Etoffer et dispatcher les rapports reçus par le biais du point de contact sur la concurrence loyale.		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Het faciliteren van transversale projecten binnen de FOD WASO (o.a. MANCP)		Faciliter les projets transversaux au sein du SPF WASO (par ex. MANCP)		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests

		SIOD-SIRS		Het opvolgen van het programma 9 Werven.		Le suivi du programme 9 chantiers		1. Verstrekken van deskundig advies





processus de soutien

		(Staf)dienst - directie_Service (d'encadrement)-direction		Beschrijving proces/Activiteit		Description processus/Activité

		SECDIV-SECSEP		Opvolgen van het directiecomité		Suivi du Comité de direction

		SECDIV-SECSEP		Opvolgen van het strategisch comité		Suivi du comité stratégique

		SECDIV-SECSEP		Opvolgen van de Bestuursovereenkomst en het Bestuursplan		Suivi du contrat d'administration et du plan de management

		SECDIV-SECSEP		Coördineren van de antwoorden op de parlementaire vragen		Coordonner les réponses aux questions parlementaires

		SECDIV-SECSEP		Administratieve coördinatie, archiefbeheer en ondersteuning Diensten van de Voorzitter		Coordination administrative, gestion des archives et soutien Services du Président

		DIRLOG-DILOGI		Beheer van de lopende contracten		Gestion des contrats en cours

		DIRLOG-DILOGI		Beheer van de inventaris van het meubilair (incl. aankoop en afvoer)		Gestion de l'inventaire du mobilier (y compris l'achat et l'élimination)

		DIRLOG-DILOGI		Coördineren en opvolgen van de schoonmaak		Coordination et suivi du nettoyage

		DIRLOG-DILOGI		Beheren van de stock – centraal magazijn		Gestion du stock - entrepôt central

		DIRLOG-DILOGI		Organiseren van het onthaal		Organiser l'accueil

		DIRLOG-DILOGI		Organiseren post – verzendingen		Organiser les envois postaux

		DIRLOG-DILOGI		Beheren van het wagenpark		Gestion de la flotte de véhicules

		DIRLOG-DILOGI		Organiseren van de catering		Organiser le catering

		DIRLOG-DILOGI		Beheer van de vergaderzalen		Gestion des salles de réunion

		DIRLOG-DILOGI		Opmaak van behoefteprogramma’s		Préparation des programmes de besoins.

		DIRLOG-DILOGI		Coördineren van verhuizingen		Coordination des déménagements

		DIRLOG-DILOGI		Coördineren van verschillende (herstel-)werkzaamheden		Coordination de divers travaux (de réparation)

		DIRLOG-DILOGI		Opvolgen van de beheerraden		Suivi des conseils d'administration

		DIRLOG-DILOGI		Opvolgen NC-lijsten		Suivi des listes de NC

		DIRLOG-DILOGI		Plagecoördinator		Coordinateur Plage

		DIRLOG-DILOGI		Coördineren van de veiligheid		Coordination de la sécurité

		DIRKWC-DIRQGC		Behandelen van de klachten		Traitement des plaintes

		DIRKWC-DIRQGC		Het EMAS-label behouden		Conserver le label EMAS

		DIRKWC-DIRQGC		Het implementeren van een geïntegreerd kwaliteitssysteem		Mise en œuvre d'un système de qualité intégré

		DIRKWC-DIRQGC		Het coördineren van een PMO (program management office) voor programma’s en projecten		Coordination d'un PMO (bureau de gestion de programme) pour les programmes et les projets

		DIRKWC-DIRQGC		Het operationeel crisisbeheer van FOD WASO organiseren		Organiser la gestion opérationnelle de crise du SPF

		DIRPWW-DIRVPB		Behandelen van de verzoeken voor psychosociale interventie		Traitement des demandes d'intervention psychosociale

		DIRPWW-DIRVPB		Adviezen geven in het kader van het dynamisch risicobeheersingssysteem (preventief en curatief)		Donner des conseils dans le cadre du système de gestion dynamique des risques (préventif et curatif).

		DIRPWW-DIRVPB		Bijstand	verlenen	bij	het	toepassen	van	het	dynamisch risicobeheersingssysteem		Contribuer à la mise en œuvre du système de gestion dynamique des risques.

		DIRPWW-DIRVPB		Realiseren van de wettelijke administratieve verplichtingen		Mise en œuvre des obligations administratives légales

		DIRPWW-DIRVPB		Opstellen van de lijsten ter convocatie van de werknemers voor medisch onderzoek bij Empreva		Établir les listes de convocation des employés pour la visite médicale à Empreva.

		DIRPWW-DIRVPB		Het mobiliteitsplan opstellen en werknemers sensibiliseren voor het openbaar vervoer.		Élaboration du plan de mobilité et sensibilisation des employés aux transports publics.

		DIRPWW-DIRVPB		Behandelen van de aanvragen van datasubjets m.b.t. hun rechten vastgelegd in de GDPR		Traiter les demandes des personnes concernées concernant leurs droits en vertu du GDPR.

		DIRPWW-DIRVPB		Informeren en adviseren van de verwerkingsverantwoordelijke over hun verplichtingen m.b.t. de GDPR		Informer et conseiller le responsable du traitement des données sur ses obligations au titre du GDPR.

		DIRPWW-DIRVPB		Desgevraagd advies verstrekken o.a. met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35 GDPR		Fournir des conseils sur demande, notamment en ce qui concerne l'analyse d'impact sur la protection des données, et surveiller sa mise en œuvre conformément à l'article 35 du GDPR.

		DIRPWW-DIRVPB		Toezien op de naleving van de GDPR en optreden als contactpunt voor de GBA		Assurer la conformité avec le GDPR et agir en tant que point de contact pour la GBA.

		DIRCOV-DIRCTR		Coördinatie van de interne en externe communicatie		Coordination de la communication interne et externe

		DIRCOV-DIRCTR		Advies aan en ondersteuning van de diensten op het vlak van communicatie		Conseil et soutien aux départements dans le domaine de la communication

		DIRCOV-DIRCTR		Opstellen van een strategisch communicatieplan en communicatieplannen voor projecten		Élaboration d'un plan de communication stratégique et de plans de communication pour les projets

		DIRCOV-DIRCTR		Beheer van de websites van de FOD, ondersteuning van de publishers, opvolgen van de webstatistieken		Gestion des sites web du SPF, soutien aux éditeurs et suivi des statistiques web

		DIRCOV-DIRCTR		Persrelaties en monitoring van de media 		Relations avec la presse et suivi des médias 

		DIRCOV-DIRCTR		Beheer van de sociale-media-accounts van de FOD en monitoring van de sociale media		Gestion des comptes de médias sociaux du SPF et suivi des médias sociaux

		DIRCOV-DIRCTR		Beheer van het intranet en de infoschermen		Gestion de l'intranet et des écrans d'information

		DIRCOV-DIRCTR		Coördinatie van de informatie op andere websites (o.a. Single Digital Gateway, federale portaalsite, …)		Coordonner les informations sur d'autres sites web (notamment le portail numérique unique, le portail fédéral, etc.)

		DIRCOV-DIRCTR		Concept, lay-out, realisatie en verspreiden van publicaties en affiches		Conception, mise en page, réalisation et distribution de publications et d'affiches

		DIRCOV-DIRCTR		Ontwikkeling en toepassing van de visuele identiteit 		Développement et application de l'identité visuelle 

		DIRCOV-DIRCTR		Organisatie van interne en externe evenementen en studiedagen		Organisation d'événements internes et externes et de journées d'étude

		DIRCOV-DIRCTR		Vertegenwoordiging van de FOD op het vlak van informatie, communicatie en administratieve vereenvoudiging		Représenter le SPF dans les domaines de l'information, de la communication et de la simplification administrative.

		DIRCOV-DIRCTR		Vertaling van teksten van en naar het Nederlands, Frans, Duits en Engels		Traduction de textes de et vers le néerlandais, le français, l'allemand et l'anglais

		DIRCOV-DIRCTR		Simultaanvertaling tijdens vergaderingen en studiedagen		Interprétation simultanée lors des réunions et des journées d'étude

		ICT-TIC		Streven naar maximale beschikbaarheid en continuïteit van onze dienstverlening door voor een veilige en stabiele ICT-infrastructuur te zorgen.		S'efforcer d'assurer une disponibilité et une continuité maximales de nos services en fournissant une infrastructure TIC sûre et stable.

		ICT-TIC		Zorgen voor een nauwgezette opvolging van de werkposten van al onze medewerkers, en dit gedurende hun volledige levenscyclus.		Assurer un suivi méticuleux des postes de travail de tous nos employés, et ce tout au long de leur cycle de vie.

		ICT-TIC		Instaan voor ondersteuning en sensibilisering van onze eindgebruikers.		Soutenir nos utilisateurs finaux et les sensibiliser.

		ICT-TIC		Te allen tijde een goed overzicht bewaren van alle IT-infrastructuur componenten, met bijzondere aandacht voor de back-up oplossingen		Maintenir à tout moment une bonne vue d'ensemble de tous les composants de l'infrastructure informatique, en accordant une attention particulière aux solutions de sauvegarde.

		ICT-TIC		Eigen ontwikkelde informatica-oplossingen aanbieden die onze personeelsleden ondersteunen, en onze externe klanten een vlotte en digitale toegang bieden tot onze diensten.		Offrir des solutions informatiques développées en interne pour soutenir notre personnel et fournir à nos clients externes un accès facile et numérique à nos services.

		ICT-TIC		Instaan voor correctief en evolutief onderhoud van de intern ontwikkelde toepassingen.		Assurer la maintenance corrective et évolutive des applications développées en interne.

		ICT-TIC		 IT gerelateerde aankopen realiseren binnen het ICT-budget en binnen de voorziene termijn		 Réaliser les acquisitions liées à l'informatique dans le cadre du budget TIC et dans les délais prévus

		ICT-TIC		Streven naar kostenefficiënte oplossingen, met bijzondere aandacht voor mogelijkheden tot synergie. 		Rechercher des solutions rentables, en accordant une attention particulière aux possibilités de synergie. 

		ICT-TIC		Doeltreffend investeren in meerdere domeinen: hardware, software, licenties enerzijds en gespecialiseerde IT-profielen anderzijds.		Investissement efficace dans de multiples domaines : matériel, logiciels, licences d'une part et profils informatiques spécialisés d'autre part.

		ICT-TIC		Ter beschikking stellen van het nodige IT-materiaal aan de eindgebruikers. 		Fournir les équipements informatiques nécessaires aux utilisateurs finaux. 

		ICT-TIC		Zowel het IT-investeringsbudget als het IT-functioneringsbudget nauwgezet opvolgen. 		Surveillez de près le budget d'investissement informatique et le budget de fonctionnement informatique. 

		ICT-TIC		Ondersteunen van de personeelsleden die problemen ondervinden bij het gebruik van de ter beschikking gestelde IT-oplossingen. 		Soutenir le personnel qui éprouve des difficultés à utiliser les solutions informatiques fournies. 

		ICT-TIC		Oplossingen zoeken voor IT-noden van personeelsleden door hen met de nodige expertise te woord te staan.		Trouver des solutions aux besoins informatiques du personnel en lui apportant l'expertise nécessaire.

		BBC-BCG		Ondersteuning van de diensten, de beleidscellen en de parastatalen.		Soutien aux services, aux cellules stratégiques et aux organismes parapublics.

		BBC-BCG		Aanspreekpunt voor de materie van budget, boekhouding en overheidsopdracht van het Rekenhof, de Inspectie van financiën, BOSA/budget en de FIA.		Point de contact pour les questions de budget, de comptabilité et de marchés publics pour la Cour des comptes, l'Inspection des finances, BOSA/budget et le FIA.

		BBC-BCG		Opmaak van het initieel en aangepast budget 		Préparation du budget initial et ajusté 

		BBC-BCG		Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 		Exécution du budget des dépenses générales 

		BBC-BCG		Beheer van de toegang tot FEDCOM		Gestion de l'accès à FEDCOM

		BBC-BCG		Ontvangsten		Réception

		BBC-BCG		Beheren van de dienstverplaatsingen		Gestion des transferts de services

		BBC-BCG		Dotaties en toelagen		Allocations et subventions

		BBC-BCG		Scanning & validatie		Numérisation et validation

		BBC-BCG		Beheer van de masterdata in Fedcom		Gestion des données de base dans Fedcom

		BBC-BCG		Boekhouding		Comptabilité

		BBC-BCG		Uitvoering van de interne politiek over overheidsopdrachten		Mise en œuvre de la politique interne en matière de marchés publics

		BBC-BCG		Follow-up en toepassing van het federale aankoopbeleid binnen de FOD Werkgelegenheid		Suivi et application de la politique fédérale en matière de marchés publics au sein du SPF Emploi

		BBC-BCG		Follow-up van de lopende overheidsopdrachten in overleg met de aanvragende diensten		Suivi des marchés publics en cours en concertation avec les services demandeurs

		BBC-BCG		Ontwikkelen en opvolgen van het personeelsplan		Elaborer le plan de personnel et assurer son suivi

		PEO		Beheer van de cartografie van de FOD-functies		Gérer la cartographie des fonctions du SPF

		PEO		Plannen en uitvoeren van de aanwerving van statutair en contractueel personeel en van mandaathouders waarin het personeelsplan voorziet		Planifier et réaliser les recrutements de statutaires, de contractuels et des titulaires de mandats prévus au plan de personnel

		PEO		Organiseren van de selectie van regeringscommissarissen		Organiser la sélection des commissaires du gouvernement

		PEO		Bijdragen tot de selectie van mandaathouders en hun verlenging en/of einde van het mandaat		 Contribuer à la sélection des titulaires de mandats et à leur prolongation et/ou fin de mandat

		PEO		Organiseren van stages voor studenten		Organiser des stages étudiants

		PEO		Onthaal en integratie van nieuwe medewerkers		Accueillir et intégrer les nouveaux collaborateurs

		PEO		het plannen en uitvoeren van bevorderings- en overgangsacties zoals voorzien in het personeelsplan		Planifier et réaliser les actions de promotion et d'accession prévues au plan de personnel

		PEO		Behandeling van verzoeken om hogere functies		Traiter les demandes de fonction supérieure

		PEO		Organiseren en beheren van interne mutatie		Organiser et gérer la mutation interne

		PEO		Beheer en uitvoering van verzoeken om statutarisatie		Gérer et réaliser les demandes de statutarisation

		PEO		Aanbieden van collectieve voordelen		Offrir des avantages collectifs

		PEO		Uitreiking onderscheidingen aan personeelsleden van de FOD		Attribuer des distinctions honorifiques aux membres du personnel du SPF

		PEO		Bemiddeling in het kader van opleidingscursussen en evaluatiecycli		Assurer la médiation dans le cadre des stages et des cycles d'évaluation

		PEO		Ondersteuning van personeel, managers en afdelingen		Accompagner les collaborateurs, les managers et les services

		PEO		Follow-up van de evaluatiecycli		Assurer le suivi des cycles d'évaluation

		PEO		 het algemene plan voor de ontwikkeling van competenties opstellen, uitvoeren en opvolgen		 Elaborer le plan global de développement des compétences, le mettre en œuvre et assurer son suivi

		PEO		Verwerking van individuele verzoeken om competetntieontwikkeling en zorgen voor de follow-up daarvan		Traiter les demandes individuelles de développement de compétences et assurer leur suivi

		PEO		Beheer van de in- en uitdiensttreding van personeelsleden, mandaathouders en leden van strategische organen		Gérer les entrées en service et les départs des membres du personnel, des titulaires de mandats et des membres des organes stratégiques

		PEO		Beheer van verzoeken om cumul en valorisatie van in de openbare en de particuliere sector verworven anciënniteit		Gérer les demandes de cumul et de valorisation de l'ancienneté acquise dans le public et le privé

		PEO		Het maken vanbenoemingen, inclusief het organiseren van  eedaflegging		Réaliser les nominations en ce compris l'organisation des prestations de serment

		PEO		Beheer van de salarisadministratie, met inbegrip van alle toelagen, uitkeringen en vakbondspremies, alsook van de kosten voor het woon-werkverkeer van personeel, mandaathouders en leden van strategische organen		Gérer la paie en ce compris toutes les allocations, indemnités et primes syndicales ainsi que les frais de transport résidence-lieu de travail des membres du personnel, des titulaires de mandat et des membres des organes stratégiques

		PEO		 Beheer van arbeidstijd, afwezigheden en telewerken		 Gérer le temps de travail, les absences et le télétravail

		PEO		Beheer van arbeidsongevallen en beroepsziekten		Gérer les accidents du travail et les maladies professionnelles

		PEO		Beheer van tuchtprocedures en bijdragen tot de behandeling van HR-geschillen		Gérer les procédures disciplinaires et contribuer au traitement du contentieux RH

		PEO		Voorbereiden en opstellen van specifieke HR-regels voor de FOD		Préparer et rédiger la réglementation RH spécifique au SPF

		PEO		Organisatie van de sociale dialoog binnen de FOD		Organiser la concertation sociale au sein du SPF

		PEO		Beheer van de mandaten binnen de FOD en van de vertegenwoordiging in andere instellingen		Gérer les mandats au sein du SPF ainsi que les fonctions de représentation dans d'autres institutions

		HUA-HUT		het selecteren, verwerven en ter beschikking stellen van informatie in de verschillende welzijnsdomeinen in een gspecialiseerde bibliotheek SWIC en op de website BeSWIC		Sélection, acquisition et mise à disposition d'informations dans les différents domaines du bien-être dans une bibliothèque spécialisée SWIC

		AFDIRS		Verlenen van administratieve ondersteuning aan de buitenlandse missies		Fournir un soutien administratif aux missions étrangères

		AJS-DEJ		Het beheer van de abonnementenportefeuille van de FOD, bestaande uit abonnementen op tijdschriften, losbladige werken, boekenreeksen, jaarboeken, codexen en digitale databanken, en de aankoop van boeken voor de FOD.		La gestion du portefeuille d'abonnements du SPF, composé d'abonnements à des magazines, ouvrages papier, des séries de livres, des annuaires, des codex et des bases de données numériques, et l'achat de livres pour le SPF.

		AJS-DEJ		Behandelen van de informatieaanvragen van de personeelsleden van het departement		Traiter les demandes d'information des membres du personnel du département

		AJS-DEJ		Regelmatige organisatie van opleidingen en auteurslezingen		Organisation régulière de formations et de lectures d'auteurs

		AJS-DEJ		Het formaliseren van samenwerkingsverbanden met universiteiten en andere externe kenniscentra met het oog op het uitwisselen van informatiebronnen en kennis. 		Formaliser des partenariats avec des universités et d'autres centres de connaissances externes en vue d'échanger des sources d'information et des connaissances. 

		AJS-DEJ		 Waarborgen van een uniforme interpretatie van de regelgeving inzake arbeidsongevallen (advies aan PNO) 		Assurer une interprétation uniforme de la réglementation sur les accidents du travail (conseil à PNO) 

		SIOD-SIRS		Het opvolgen van de afgesloten protocollen.		Suivi des protocoles conclus.

		SIOD-SIRS		Het opvolgen van de activiteiten van het Platform Undeclared Work en de ELA(-werkgroepen) en hieromtrent informeren		Suivre et informer sur les activités de la Plateforme Travail Non Déclaré et de l'ELA (groupes de travail)





Feuil2

		Stafdienst Budget en Beheerscontrole (BBC)



		·        Ondersteuning van de diensten, de beleidscellen en de parastatalen.

		·        Aanspreekpunt voor de materie van budget, boekhouding en overheidsopdracht van het Rekenhof, de Inspectie van financiën, BOSA/budget en de FIA.



		Cel opmaak en uitvoering van de begroting

		·        Opmaak van het initieel en aangepast budget 

		·        Uitvoering van de algemene uitgavenbegroting 

		o   Opmaak en opvolging van de ramingsstaat

		o   Opvolging van de kredieten (Monitoring)

		o   Opmaak en opvolging van de vastleggingen (bestelbonnen)

		o   Invoering en opvolging van de vereffeningen (facturen)

		o   Budgettaire afsluiting 

		·        Beheer van de toegang tot FEDCOM

		o   Correcte creatie / update van de gebruikers en hun rollen

		o   Correcte creatie / update van diegenen die hun goedkeuring geven in het CoA met naleving van het besluit inzake de overdracht van de FOD

		o   Analyse en controle van de onverenigbaarheden die zijn opgenomen in de rolverdeling

		Cel boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

		·        Ontvangsten

		o   Periodieke afsluiting betreft ontvangsten en virtuele fondsen

		o   Opvolgen van de klantenrekening en de bankverrichtingen

		o   Ondersteuning bij de opmaak van de initiële en aangepaste rijksmiddelenbegroting

		·        Beheren van de dienstverplaatsingen

		o   E-ticketing NMBS

		o   Mobib kaarten (MIVB)

		o   TEC en De lijn

		o   Opstellen van de besluiten en opvolgen van de Km-contingenten

		o   Opvolgen van de buitenlandse zendingen vanaf het opstellen van de raming tot de betaling

		·        Dotaties en toelagen

		o   Nota’s en besluiten opmaken en opvolgen

		o   De rekeningen en begrotingsdocumenten van de parastatalen voorleggen aan de Minister + de opvolging ervan

		·        Scanning & validatie

		o   Tijdig verwerken van de onkostenstaten en alle vragen hieromtrent beantwoorden;

		o   Dagelijks scannen en valideren van facturen, creditnota’s, schuldvorderingen, …, in het belang van het verdere boekings – en betalingsproces.

		·        Beheer van de masterdata in Fedcom

		·        Boekhouding

		o   Periodieke afsluiting betreft de uitgaven, lonen

		o   Opvolgen en afpunten van de wachtrekeningen, leveranciers, GGO, Feban, …

		o   Behandelen van de rappels

		o   Periodieke aangifte doen van de fiscale en intracommunautaire fiches

		Cel overheidsopdrachten

		·        Uitvoering van de interne politiek over overheidsopdrachten

		o   Plaatsen van overheidsopdrachten 

		§  Plaatsen van opdrachten onder 30.000€ excl. btw 

		§  Plaatsen van overheidsopdrachten boven €30.000 excl. btw

		o   Ontvangst van de leveringen en van de geleverde/gepresteerde diensten

		·        Follow-up en toepassing van het federale aankoopbeleid binnen de FOD Werkgelegenheid

		o   Mededeling van de statistieken aan federale of Europese instanties

		o   Opmaak van de meerjarenplanning van de behoeften van de FOD Werkgelegenheid

		o   Opvolging en mededeling van de gemeenschappelijke opdrachten 

		o   De parlementaire vragen in verband met de overheidsopdrachten van de FOD Werkgelegenheid beantwoorden

		Follow-up van de lopende overheidsopdrachten in overleg met de aanvragende diensten

		Planifier les ressources humaines

		·        Elaborer le plan de personnel et assurer son suivi



		Attirer les talents

		·        Gérer la cartographie des fonctions du SPF

		·        Planifier et réaliser les recrutements de statutaires, de contractuels et des titulaires de mandats prévus au plan de personnel

		·        Organiser la sélection des commissaires du gouvernement

		·        Contribuer à la sélection des titulaires de mandats et à leur prolongation et/ou fin de mandat

		·        Organiser des stages étudiants



		Retenir les talents

		·        Accueillir et intégrer les nouveaux collaborateurs

		·        Planifier et réaliser les actions de promotion et d'accession prévues au plan de personnel

		·        Traiter les demandes de fonction supérieure

		·        Organiser et gérer la mutation interne

		·        Gérer et réaliser les demandes de statutarisation

		·        Offrir des avantages collectifs

		·        Attribuer des distinctions honorifiques aux membres du personnel du SPF



		Soutenir les collaborateurs, les managers et les services

		·        Assurer la médiation dans le cadre des stages et des cycles d'évaluation

		·        Accompagner les collaborateurs, les managers et les services



		Développer les compétences tout au long de la carrière

		·        Assurer le suivi des cycles d'évaluation

		·        Elaborer le plan global de développement des compétences, le mettre en œuvre et assurer son suivi

		·        Traiter les demandes individuelles de développement de compétences et assurer leur suivi



		Gérer les conditions de travail

		·        Gérer les entrées en service et les départs des membres du personnel, des titulaires de mandats et des membres des organes stratégiques

		·        Gérer les demandes de cumul et de valorisation de l'ancienneté acquise dans le public et le privé

		·        Réaliser les nominations en ce compris l'organisation des prestations de serment

		·        Gérer la paie en ce compris toutes les allocations, indemnités et primes syndicales ainsi que les frais de transport résidence-lieu de travail des membres du personnel, des titulaires de mandat et des membres des organes stratégiques

		·        Gérer le temps de travail, les absences et le télétravail

		·        Gérer les accidents du travail et les maladies professionnelles

		·        Gérer les procédures disciplinaires et contribuer au traitement du contentieux RH

		·        Préparer et rédiger la réglementation RH spécifique au SPF



		Assurer la concertation sociale au sein du SPF

		·        Organiser la concertation sociale au sein du SPF



		Gérer les mandats du SPF

		·        Gérer les mandats au sein du SPF ainsi que les fonctions de représentation dans d'autres institutions





Bron

		1. Verstrekken van deskundig advies		HUA-HUT		SECDIV-SECSEP

		2. Uitvoeren van inspecties, administratieve controles en laboratoriumtests		COA-RCT		DIRLOG-DILOGI

		3. Sensibiliseren		AJS-DEJ		DIRKWC-DIRQGC

		4. Ondersteunen van de sociale dialoog		SIOD-SIRS		DIRPWW-DIRVPB

		5. Wetgeving maken		TWW-CBE		DIRCOV-DIRCTR

		6. Ondersteunende processen		TSW-CLS		ICT-TIC

				AFDIRS		BBC-BCG

						PEO





VANDENHA
Bestandsbijlage
recurrente activiteiten_activités récurrentes.xlsx


Fonctions obligatoires

		Listing de toutes les fonctions obligatoires au sein du SPF Emploi

		version 1
Mis à jour le :  01/03/2021

		N°		Admin./serv.		Fonction		Base légale qui contient l’obligation		Membre(s) désignée(s)		Remplaçant désigné (évt.)		Remarques

		1		SEP		Membre et suppléant du Bureau d'accréditation BELAC		 Art 5. pour le comité de coordination de l'AR du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (art. 4)		De Poorter Geert		Esther Mulkers

		2		SEP/DIRQGC		Membre et suppléant du comité de coordination BELAC		 Art 4. pour le comité de coordination de l'AR du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité (art. 4)		Esther Mulkers		De Poorter Geert

		3		SEP/DIRQGC		"Un représentant et suppléant pour la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable" (CIDD)		Art. 16 de la loi du 5 mai 1997 sur la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable		Haoua Ibra Kaka		Esther Mulkers

		4		SEP/DIRVPB		Chef du service interne de prévention et de protection SPF Emploi		Art. II.1-14 du Codex sur le bien-être au travail		Norgue Laridon		Christl Bolle

		5		SEP/DIRVPB		DPO (Data Protection Officer)		Art. 37 du GDPR - Désignation du délégué à la protection des données		Norgue Laridon

		6		SEP/DIRVPB		Service de prévention interne
Conseiller en prévention		Art. 42 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
Art. II.1-18 du code du bien-être au travail (Codex- welzijn)		Norgue Laridon		Stany Chigoho

		7		SEP/DIRVPB		Conseiller en prévention - aspects psychosociaux		Art. II.1-18 du code du bien-être au travail (Codex - welzijn)		Stany Chigoho		(Empreva)

		8		SEP/GESBAT		Coordinateur PLAGE du SPF Emploi		Art. 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique		Kurt Verhelst		Chrsitl Bolle

		9		SEP		Coordinateur de la sécurité contre les explosions du SPF Emploi
(Conseiller en prévention sécurité du travail)		Art. III. Du Livre III, titre 4 du Codex sur le bien-être au travail		Christl Bolle		Kurt Verhelst

		10		SEP/DIRQGC		Coordinateur de plaintes		Circulaire n°23289 du 14 mars 2013 du SPF P&O, (C. La gestion des plaintes)		Haoua Ibra Kaka		Carmo De la Grandière

		11		SEP		Personne de confiance d'intégrité 		Art. 3, section III de l'AR du 9 octobre 2014 portant exécution de l'art. 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel 		Laurent d'Agostino (à remplacer)		(Médiateur fédéral)

		12		SEP		Responsable du contrôle interne 		Art. 4 de l'AR du 17/08/2007 relatif au système de contrôle interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral		Carmo De la Grandière		Marie Mathe

		13		HUT		 "Un fonctionnaire de niveau A et un remplaçant pour le Groupe de coordination interdépartementale Gendermainstreaming		Art. 2 de l'AR du 26/01/2010 fixant la composition, les missions et les règles de fonctionnement d'un groupe interdépartemental de coordination ainsi que le niveau de qualifications minimales de ses membres en exécution de l'art. 8 de la loi du 12 janvier 2007 visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales 
chap. II		Kim Thienpont		Jo Philips

		14		HUT		Focal Point EU-OSHA + Oira community		Cooperation agreement between the European Agency for Safety and Health at Work and the focal point of BELGIUM for 2020
Art. 1 de la Directive 89/391/EEC - OSH "Framework Directive"- Safety and health at work -EU-OSHA		Frank Dehasque				https://osha.europa.eu/fr/about-eu-osha/national-focal-points/belgium

		15		HUT		Participation aux comités provinciaux		Art. 1 de l'AR du 23 juin 1995 modifiant l'AR du 16 février 1970 portant création d'un Conseil national consultatif et de Comités provinciaux pour la promotion du travail
AR du 16 février 1970 portant création des Comités provinciaux pour la promotion du travail (M.B. 29.4.1970)		.Chefs de direction des services 
extérieurs de la direction générale 
Contrôle du bien-être au travail établis 
par province
.Un inspecteur social compétent en matière de bien-être				Voir liste des membres des comités provinciaux :
https://emploi.belgique.be/fr/propos-du-spf/institutions-liees/
organes-consultatifs/comites-provinciaux-pour-la-promotion-du ) 
=) AR du 16 février 1970 pas trouvé

		16		HUT		Représentant gouvernemental 
"Advisory Committee for Safety and Health at Work"		Art. 3 et 4 de la décision du Conseil du 22.7.2003 (OJ C 218 du 13.9.2003, p.1)		Godelieve Ponnet		Aurore Massart - 
Véronique Crutzen

		17		HUT		Représentant gouvernemental 
"Management Board of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (Bilbao)		Art. 4 du Règlement (EU) 2019/126 du 16.1.2019 (OJ L 30, 21.1.2019, p.58) établissant l'Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le Règlement du Conseil (EC) No 2062/94		Véronique Crutzen		Aurore Massart  

		18		HUT		Président de la Cour Supérieur pour la prévention et 
protection au travail		Art. II.9-3 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)		Karel Van Damme 
(extern FOD)

		19		HUT		Vice-Président de la Cour Supérieur pour la 
prévention et protection au travail		Art. II.9-47 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)		Aurore Massart
PaulTousseyn

		20		HUT		Secrétariat de la Cour Supérieur pour la prévention
et la protection au travail		Art. II.9-11 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)		Nadine Gilis

		21		HUT		Expert permanent		Art. II.9-9 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)		Pascale Lambin 
(Fedris - extern FOD)

		22		HUT		Président de la Commission permanente Sensibilisation et communication - Promo & SO		Art. II.9-26 §1  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)		Aurore Massart		Veronique Crutzen

		23		HUT		Président de la Commission permanente Sensibilisation et communication - Focal Point		Art. II.9-26 §1  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
		Frank Dehasque		Veronique Crutzen

		24		HUT		Membre de la Commission permanente Sensibilisation et Communication - Promo		Art. II.9-24 §1  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
(2ème membre)		Alain Piette

		25		HUT		Membre de la Commission permanente Sensibilisation et Communication - Promo		Art. II.9-24 §1  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
(3ème membre)		Veronique Crutzen

		26		HUT		Membre de la Commission permanente Sensibilisation et Communication - SO		Art. II.9-24 §1  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017) 
(4ème membre)		Damien Delatour

		27		HUT		Président du Comité opérationnel permanent		Art. II.9-31  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
(1er membre)		Aurore Massart

		28		HUT		Vice-présidents du Comité opérationnel permanent		Art. II.9-31  de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
(2ème membre) 
		à déterminer

		29		HUT		Président CAH (Commission ad hoc)		Art. II.9-38 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
		Karel Van Damme

		30		HUT		Vice-président CAH (Commission ad hoc)		Art. II.9-38 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
		Nadine Gilis

		31		HUT		Secrétariat HRPBW		Art. II.9-42 de l'AR du 28 avril 2017 - Code du bien-être au travail(2017)
		4 collaborateurs : Yannick 
Cheyns, Valérie Deliège, Simon 
Vanneste, Jonas De Jong

		32		CBE/LABO		Secouristes en entreprise		Art. 2 de l'AR du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés 
à donner aux travailleurs victimes d'un accident ou malades		Lydie Dehon, Kristof Verlé

		33		CBE/LABO		Equipiers de première intervention		.Art. 9 de l'Avis n° 159 du 24 juin 2011 sur le projet d’arrêté royal relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail et sur le projet d’arrêté royal fixant les règles de construction des bâtiments occupés par des travailleurs, sous-section 1 de la section 3
.Note aux fonctionnaires généraux - Fédération-Wallonie-Bruxelles
.AR du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l'incendie sur les lieux de travail

		Dimitri De Coninck
Lydie Dehon
Dominique Ostojski
Lisianne Parisis
Steve Vandevelde
Kristof Verlé
Gianpaolo Vona

		34		CBE/LABO		Membre du Comité d’Avis sur les produits Biocides		Art.1 de l'Arrêté ministériel du 23 novembre 2018 portant nomination des 
membres du Comité d'avis sur les produits biocides, institué en vertu de l'art. 2 de l'AR du 5 août 2006 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides		Lydie Dehon
				Rem : nomination pour une durée de 5 ans

		35		CBE/LABO		Membre effectif et suppléant du Conseil consultatif de Biosécurité		Art. 1 et 2 de l'AR du 15 novembre 2017 portant nomination des 
membres du Conseil consultatif de Biosécurité		Alfred Volckaerts		Lydie Dehon 		Rem : nomination pour une durée de 4 ans

		36		CBE/LABO		Membre effectif et suppléant du Forum National 
REACH		Art. 15 de l'Accord de coopération du 17 octobre 2011 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances (REACH)		Dimitri De Coninck
		Aline Demortier
Linda Wouters


		37		CBE/LABO		Agent de radioprotection pour le 
Laboratoire d’Hygiène du Travail		Art. 23 de l'AR du 6 décembre 2018 modifiant l'AR du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V		Dominique Ostojski		Christl Bolle

		38		CBE 		Président du Commission de coopération
Seveso-Helsinki		Art. 36 §4 de l' Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 		Peter Vansina 		Isabelle Borgonjon

		39		CBE 		Secrétaire de la Commission de coopération
Seveso-Helsinki 		Art. 36 §4 de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.		Isabelle Borgonjon		Brigitte Gielens

		40		CBE		Officier de la sécurité		.Art. 2 et 3 de la loi du 23 février 2018 portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité
.AR du 8 mai 2018 déterminant les secteurs d'activité et les autorités administratives compétentes visés à l'art. 22quinquies §7 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, aux certificats de sécurité et aux conseils de sécurité 		Jo Philips

		Sandy Deseure		


		41		CLS		Comité directeur Transport & plan d'action transport Cellules provinciales		.Accord du 14 septembre 2001 conclu entre les partenaires sociaux du secteur du transport routier et le gouvernement fédéral, en vue d'offrir à ce secteur de nouvelles perspectives
Décision du gouvernement du 14 septembre 2001 de la création d'un groupe de travail "concurrence déloyale"
.Plan d'action du 20 novembre 2001 relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d'une coordination des contrôles dans le domaine du transport par route de personnes et de choses
.Point 1 et 2 du Plan d'action du 14 novembre 2006 relatif à la collaboration entre les différents services de contrôle en vue d'une coordination des contrôles dans le domaine du transport par route de personnes et de choses		Comité de direction : Directeur général
Cellules provinciales : inspecteurs sociaux membres des directions "transport"		Comité de direction : Jan 
Debackere, conseiller responsable de la direction transport NL		(cf point 4.2 du Rapport d'activité de 2012 - CLS : https://emploi.belgique.be/sites/default/files/content/publications/FR/CLS_RapportDActivites2012.pdf ) 

		42		CLS		Conseil consultatif relatif au travail des enfants		Art. 8 de l'AR du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants		Directeur général		Conseiller général par délégation

		43		CLS		Conseil consultatif du droit pénal social		Art. 1 de l'AR du 23 mai 2016 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social
		Jan Debackere				https://news.belgium.be/fr/conseil-consultatif-du-droit-
penal-social 

		44		CLS		CIATTEH - Centre d'information et d'analyse trafic et traite des êtres humains
Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains		Art. 5 de l'AR du 16 mai 2004 relatif à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains		Nathalie Romain 		Nancy Segers

		45		CLS		Commission des bons offices		Art. 5 de la circulaire ministérielle du 23 mai 2013 pour le personnel occupé dans les missions diplomatiques		Directeur général

		46				Commission consultative d'agréments		Art. 2ter de l'AR du 12 décembre 2001 concernant les titres-services tel que modifié notamment par l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 modifiant l’AR du 12 décembre 2001 concernant les titres-services et l’AR du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services.		Anne Vanbreuse

		47		CLS		Comité d'avis et de contrôle ad hoc pour les [2 titres-repas, éco-chèques et chèques consommations]2 sous forme électronique		Art. 4 de l'AR du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique		Anne Vanbreuse

		48		CLS		Commission d'agrégation (des entrepreneurs)		Art. 6, chap IV, de l'AR du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Art. 13, chap. IV, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux		Luk Somers, Conseiller général

		49		CLS		SLIC – Senior Labour Inspectors Committee		Art. 1 de la décision de la Commission 95/319/EC du 12 juillet 1995		Directeur général

		50		CLS		Committee of experts on posting of workers - 		.Art. 1 de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
.Art. 4 de la loi du 05 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique 		Martine Duvivier		Nancy Segers		https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.
cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2274 

		51		CLS		Point de contact Plateforme européenne lutte contre le travail non déclaré		Art. 2 de la décision du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil : désigner un représentant de haut niveau par pays qui fera office d'intermédiaire pour toutes les autorités chargées de lutter contre le travail non déclaré au niveau national		Nancy Segers

		52		CLS		Commission de recours interdépartemental en matière d'évaluation		Art. 25-27 de l'AR du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale 		Vincent Perrau

		53		CLS		Assesseurs NL à la chambre de recours en matière de peine disciplinaire des agents		Art. 1 et 2 de l'AM du 9 février 2017 désignant ou agréant les assesseurs et désignant les greffiers-rapporteurs de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents		art. 1 (NL) : Kathleen De Paepe
art. 2 : Lucas Somers


		54		PEO		Assesseurs FR  à la chambre de recours en matière de peine disciplinaire des agents		Art. 3 et 4 de l'AM du 9 février 2017 désignant ou agréant les assesseurs et désignant les greffiers-rapporteurs de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents		art. 3 (FR) : Christine Prehat
art. 4 : Paule Quevrain

		55		HUA/Promo		Membre du Management Board of the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)		Art. 4 du Règlement (UE) 2019/126 du parlement européen et du conseil du 16 janvier 2019 instituant l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), chap.II		Crutzen Véronique 		Aurore Massart

		56		HUA/Promo		TARAG (Tools and awareness raising Advisory Group - EU-OSHA)
		Art. 1 de la Directive 89/391/CEE du Conseil — Mesures visant à améliorer la sécurité et la santé des travailleurs au travail 		Crutzen Véronique
				https://osha.europa.eu/fr/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-advisory-groups

		57		HUA/SOV		Commission de la sécurité des 
consommateurs : les ascenseurs, y compris les anciens ascenseurs		.Art. 3 de l'AR du 13 décembre 2017 portant création de la Commission consultative spéciale " Consommation " au sein du Conseil central de l'économie et portant suppression de la Commission pour l'étiquetage et la publicité écologiques
.Art. 13 de l'AR du 10 décembre 2012 modifiant l'AR du 9 mars 2003 relatif à la sécurité des ascenseurs		Steven Van Cauwenberghe (CBE)

		58		HUA/SOV		Bureau de Normalisation		Art. VIII.3., chap. II, de la loi du 28 février 2013 introduisant le Code de droit 
économique (et abrogeant l'art. 4 chap. III de la loi du 3 avril relative à la normalisation) 		De Baere Danny 		Lebichot Xavier

		59		HUA/NORMEN		Le forum interdépartemental sur l'amiante 
fait partie du Comité permanent de la construction		Art. 19 de la Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction  		Linda Wouters		Dimitri De Coninck, Marie-Rose 
Vervondel, Didier Vassalo (tous de CBE)

		60		HUA/NORMEN		Conseil supérieur Incendie		Arrêté ministériel du 9 novembre 2011 déléguant les demandes de dérogation à l'AR 
du 7 juillet 1994 fixant les normes de base relatives à la prévention des incendies et des explosions auxquelles doivent satisfaire les nouveaux bâtiments
Avis du 20 mai 2010 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion;		Landuyt Hilde		Lebichot Xavier		https://www.cstc.be/homepage/download.cfm?d
type=publ&doc=SECURITE_INCENDIE_FACADES.pdf 

		61		HUA/NORMEN		GIG (Groupe d'Intérêt Gouvernemental) 
au sein du Comité consultatif Santé, Sécurité de CE		Art. 5 de la Décision du conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d'un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (2003/C 218/01)		Ponnet Godelieve		Aurore Massart et Crutzen 
Véronique

		62		HUA/ DIRACT		Eurofound - Conseil d'administration		Art. 6 du Règlement (CEE) No 1365/75 du conseil du 26 mai 1975 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail 		Guy Van Gyes (RCT)		Alain Piette

		63		HUA/NORMEN		GT 86 (électricité: SPF Emploi - 
SPF Economie)		Avis n° 220 du 22 février 2019 relatif à un projet d’arrêté royal rendant obligatoire 
le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations de transport et de distribution de l'énergie électrique (D209).		Paul Van Haecke (CBE)		Rais Hicham

		64		HUA/NORMEN		Comité électrotechnique permanent		Art. 3 de l'AR du 18 mars 2016 réglant l'organisation et le fonctionnement du Comité  permanent de l'Electricité et des sections permanentes de ce Comité 		Rais Hicham		Paul Van Haecke (CBE)

		65		HUA/NORMEN		Organe technique commun (OTC)		NBN CEN/TC 72 "Systèmes de détection et d’alarme incendie"		Xavier Lebichot 		Pieter Bolle, Luc Van Hamme, 
Paul Tousseyn, Bernard Brich (tous de CBE)		https://www.volta-org.be/sites/default/files/2018-03/Note%20OTC%20NT_c%C3%A2blage%20d%C3%A9tection%20incendie%20NBN%20S21-100-1.pdf

		66		HUA/NORMEN		Commission d'Avis et de Surveillance 		Art. 275.09.b RGIE (organismes agréés)		Paul Van Haecke (CBE)		Rais Hicham

		67		HUA/NORMEN		Comité Reach belge		Art. 7 §1 de l'Accord de coopération du 17/10/2011 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à cessubstances (REACH)
Art. 133 du Règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques		Linda Wouters		Dimitri De Coninck, Marie-Rose 
Vervondel, Didier Vassalo (tous de CBE)

		68		AFDJUR/DIJUST		Président
Conseil consultatif sur le droit pénal social		Art. 98 SSW,
Art. 3 de l'AR du 1 juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, et art. 2  de l'AR du 23 mai 2016 portant nomination des membres du Conseil consultatif du droit pénal social		Jackie Van Damme		Vice-présidente Mme Marie-Anne 
Franquinet (Justice)

		69		AFDJUR/DIJUST		Membre
Conseil consultatif sur le droit pénal social		Art. 98 SSW,
Art. 1 de l'AR du 1 juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, et art. 1  de l'AR du 23 mai 2016 portant nomination des membres du Conseil consultatif du droit pénal social		Jackie Van Damme

		70		AFDJUR/DIJUST		Président 
Comité de gestion ePV		Art. 100/8, §1, 2e lid, 1° SSW		Jackie Van Damme		Sarah Vergauwen (secrétaire)

		71		AFDJUR/DIGESC		Assesseur à la section française de la 
chambre de recours en matière disciplinaire des agents 		Art. 3 de l'AM du 7 janvier 2020 désignant ou agréant les assesseurs et désignant les greffiers-rapporteurs de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents		Véronique Verelst
Murielle Fabrot

		72		AFDJUR/DIGESC		Membre et secrétaire du Conseil consultatif de droit pénal social 		Art. 3 de l'AR du 23 mai 2016 portant nomination des membres du 
Conseil consultatif du droit pénal social		Murielle Fabrot

		73		AFDJUR/DIADGE		Signataires désignés par arrêté royal		Art. 3 de l'AR du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôts des conventions collectives de travail		Karla Waumans, Anja Van Goethem, 
Jan Vanermen, Carine Boulanger, Joanne Lecoq, Bernadette Hastir

		74		AFDJUR/DIADGE		Membre
Conseil consultatif sur le droit pénal social		Art. 98 SSW,
Art. 1 de l'AR 1 juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Art. 1 de l'AR 23/05/2016 portant nomination des membres du Conseil consultatif du droit pénal social		Jan Vanermen

		75		CLS/CLSNIC		Assesseur à la section néerlandaise de la 
chambre de recours en matière disciplinaire des agents 		Art. 1 de l'AM du 7 janvier 2020 désignant ou agréant les assesseurs et désignant les greffiers-rapporteurs de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents		Kathleen de Paepe

		76		CLS		Commission de recours interdépartemental en matière d'évaluation		Arrêté ministériel du 16 décembre 2015   fixant la composition de la commission commune de recours en matière d'évaluation 
Arrêté ministériel du 13 janvier 2016   fixant la composition de la commission interdépartementale de recours en matière d’évaluation 		Vincent Perrau

		77		CLS		Commission de recours interdépartemental en matière de peine disciplinaire		Arrêté ministériel du 9 février 2017 désignant ou agréant les assesseurs et désignant les greffiers-rapporteurs de la chambre de recours en matière disciplinaire des agents		Luk Somers

		78		RIT/DIVRIE		Développement du Datawarehouse "Marché du travail et protection sociale		Art. 1 de la Convention concernant la régionalisation de données relatives au marché du Travail et à la protection sociale, entre SPF Sécurité sociale et l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA)... basée sur l’art. 29 de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics".		Valérie Gilbert		Marilyne De Spiegeleire

		79		RIT/DIVRIE		Comité scientifique du budget économique		Art. 33 de l'Accord de Coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut intérfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux.		Valérie Gilbert

		80		RIT/DIVRIE		Comité interdépartemental pour la cohérence des politiques		Art. 4 de l'AR du 2 avril 2014 portant création d'une Commission interdépartementale pour la cohérence des politiques au service du développement
Art. 2 de l'AR du 12 juillet 2015 relatif à la nomination des membres de la Commission interdépartementale pour la cohérence des politiques au service du développement		Els Uytterhoeven		Thérèse Boutsen

		81		RIT/DIVRIE		Secrétaire du Haut Conseil de l'emploi		Art. 5 de l'AR du 24 septembre 1996 relatif au Conseil supérieur de l'Emploi, chap. II		Geert De Poorter		Tom Bevers
Valérie Gilbert (de facto, formellement pas de suppléants)

		82		RIT/DIVRIE		Conseil supérieur de Statistique		Art. 1 de l'AR du 20 décembre 2018 relatif à la nomination au Conseil supérieur de la statistique 		Valérie Burnel

		83		RIT/DIVRIE		Point de Contact National (pour la mise en œuvres des Principes directeurs de l'OCDE)		Art. 2 du Règlement d'ordre intérieur - Point de Contact National pour la conduite responsable des entreprises - Texte coordonné le 28/04/2017		Laure Even		Tom Bevers


		84		COM		Responsable des premiers secours		Art. 2 de l'AR du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés à donner aux travailleurs victimes d'un accident ou malades		Ellen Serkeyn      
Sandy Deseure  
Catherine Bartholomé

		85		IAB		Membre de la Commission administrative pour la réglementation de la relation de travail		.Art. 329 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 relative à la commission administrative pour la régulation de la relation de travail
.La nomination elle-même : 
AR du 12 novembre 2015 portant démission et nomination de membres de la Commission administrative de règlement de la relation de travail, M.B., 1er décembre 2015 
		Claudio Vandersnickt
Anne Zimmerman		Lisa Verschingel
Céline du Bled

		86		IAB		Comité d'experts sur le détachement de travailleurs		Art. 2 et 3 de la décision de la Commission du 19.12.2008 instituant le comité d'experts en matière de détachement de travailleurs 		Yves Brosteaux		Anne Zimmerman

		87		IAB		Conseil consultatif fédéral pour l'emploi des étrangers		Art. 3 et 4 de l'AR du 18 août 2020 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'emploi des étrangers en situation de séjour déterminée, sur le Conseil consultatif fédéral de l'emploi des étrangers
AR du 18 août 2020 portant nomination des membres du Conseil consultatif fédéral pour l'emploi des étrangers		Président : Damien Delatour 
Vice-président : Niel Vandenput 
Secrétaire : Stéphane Baltazar Lopes
Secrétaire adjoint : Bart Stalpaert
Représentant du ministre de l'emploi : Tom Parys		Adjoint au ministre de l'emploi : 
Anne Zimmermann		Mandat de 6 ans
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Regeerakkoord
Voor een welvarend, solidair en duurzaam België


Inleiding door de twee Formateurs
30 september 2020


We zullen 2020 nooit vergeten. Het jaar waarin het coronavirus onze levens 
ontwrichtte. Families zijn in rouw, onze gezondheidszorg onder druk, scholen 
moesten sluiten, ons sociaal contact werd beperkt. Nooit eerder maakten we 
een dergelijke situatie mee in ons land.


Net als onze buurlanden, is België nog niet uit de gevarenzone. We hebben 
moeten leren leven met het virus. Na de gezondheidscrisis maakt ons land 
zich op om een zware economische en sociale crisis het hoofd te bieden. 
Nooit eerder verloren zoveel mensen tijdelijk hun job of moesten bedrijven 
en zelfstandigen verplicht de deuren sluiten. Op deze crisissen enten zich 
de digitale revolutie en de ecologische transitie die onze economie en onze 
samenleving diepgaand veranderen. Twee revoluties die reeds aan snelheid 
wonnen en door de coronacrisis verder worden versneld. 


Dit plaatst ons voor onze verantwoordelijkheid. Wij willen zo snel mogelijk de 
schade herstellen en ons land heropbouwen, meer solide en meer duurzaam. 
Het wordt een zware inspanning, maar onze weerbaarheid is groot. Ook in 
het verleden hebben we ons in België op moeilijke momenten sterk getoond.







5Regeerakkoord 30/09/2020


Burgers wachten vol ongeduld op oplossingen en perspectief. Ze kijken naar 
hun verkozenen en vragen terecht dat deze hun verschillen overstijgen. De 
zeven onderhandelende partijen beantwoorden dit appel door samen een 
stap vooruit te zetten. Na de schok en de chaos komt de tijd van herstel en 
heropbouw. De wereld is veranderd, ook de politiek moet anders. 


De federale regering stimuleert en bundelt alle positieve krachten in een 
sfeer van solidariteit en samenhorigheid. Met een aanpak die verenigt in 
plaats van verdeelt, verbindt in plaats van spanning en tweedracht zaait. 


Vastberaden om het land zo snel mogelijk uit de crisis te loodsen, draagt de 
nieuwe meerderheid een breed project uit, met een sterke toekomstambitie. 
‘De wereld na corona’ mag niet gewoon een wereld zijn zonder het virus. Het 
moet een wereld zijn waarin iedereen haar of zijn leven in alle vrijheid vorm 
kan geven. Een dynamische en performante economie, een efficiënte en 
emanciperende sociale zekerheid en een innovatief en modern klimaatbeleid 
zijn de beste manieren om daartoe te komen. 


Om het land opnieuw in beweging te brengen, heeft de regering zes prioritaire 
assen bepaald.


1. Een solidair land
Wij willen een solidair land waar we niemand achterlaten, iedereen naar 
waarde schatten en tegen tegenslagen beschermen. Gezondheid is daarin 
fundamenteel. Het is ons hoogste goed. Deze regering ziet het beheer van 
de gezondheidscrisis als topprioriteit om iedereen te beschermen. Daarom 
doen we belangrijke investeringen in de gezondheidszorg, in het bijzonder 
in de geestelijke gezondheidszorg. Deze financiering is meteen ook een 
erkenning voor alle zorgverleners die sinds het begin van de epidemie grote 
offers hebben gebracht.


De regering zal niet alleen nieuwe middelen injecteren; zij zal ook hervormen 
op basis van duidelijke gezondheidsdoelstellingen die de kwaliteit verhogen, 
de gelijke toegang verbeteren en uitgaven terugdringen die niet ten goede 
komen aan patiënten en zorgverleners. Zij zal haar beleid ondersteunen 
met de nieuwste technologieën en de laatste wetenschappelijke kennis. 
Daarnaast zal de regering, in dialoog, een reeks hervormingen starten om 
onze gezondheidszorg efficiënter te maken. Deze hervormingen garanderen 
patiënten toegang tot de beste zorg ter wereld en laten zorgverleners in 
betere omstandigheden werken.


De sociale zekerheid, die alle Belgen na aan het hart ligt, wordt beschermd 
en de financiering ervan op lange termijn gegarandeerd. Tegelijk versterkt 
ook een intensievere strijd tegen sociale fraude onze sociale zekerheid. 
Op het gebied van de pensioenen zal de regering zich inspannen om de 
verschillende regelingen – werknemers, ambtenaren, zelfstandigen – op 
mekaar af te stemmen, met respect voor verworven rechten. We streven 
naar het verhogen van de laagste pensioenen en het minimumpensioen. 
Het geboorteverlof, dat emancipeert en de gelijkheid man-vrouw bevordert, 
wordt opgewaardeerd. Op het vlak van armoede, zal de strijd tegen sociale 
uitsluiting nieuwe middelen krijgen waarbij de sociale minima tijdens deze 
legislatuur worden opgetrokken.
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2. Een welvarend land
België moet een land zijn waar werken en ondernemen loont. Werknemers, 
ondernemers en zelfstandigen verzekeren onze welvaart. In deze moeilijke 
tijden, moeten we er ook zijn voor zij die het land draaiende houden. We 
doen dat door onze bedrijven, en in het bijzonder kmo’s, meer ademruimte 
te geven en beter bestand te maken tegen schokken.


Lokaal en kleinschalig ondernemerschap kreeg het door de coronacrisis 
hard te verduren. Om hen opnieuw te lanceren, maken we investeringen in 
kmo’s aantrekkelijker en herwaarderen we het zelfstandigenstatuut.


Jobs creëren is een prioriteit voor deze regering. Hoe hoger de 
werkzaamheidsgraad, hoe sterker onze sociale zekerheid. Een kwaliteitsvolle 
job is de beste sociale bescherming en een belangrijke bron van emancipatie. 
De regering zal werken belonen, de meest kwetsbare groepen op weg 
naar werk begeleiden en streeft tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 
tenminste 80% na.


De regering zal er alles aan doen om iedereen zo snel mogelijk, en in de beste 
omstandigheden, opnieuw aan het werk te krijgen. Daarom investeren we 
onder meer in vaardigheden, omarmen we het nieuwe werken en belonen 
we wie langer werkt. We geven het sociaal overleg een nieuwe impuls en 
verzekeren haar rol op het vlak van arbeid.


De regering zal bij haar start een ambitieus relanceplan lanceren, in overleg 
met de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheden. Het herstel- en 
investeringsplan van 4,7 miljard zal een krachtige impuls aan onze economie 
geven, heel wat nieuwe jobs creëren en de transitie naar een koolstofarme 
economie versnellen.


De regering zal een bredere fiscale hervorming voorbereiden om het 
belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig 
en meer neutraal te maken. De regering zal ook maatregelen nemen om 
de gezinsfiscaliteit te verlichten en beter af te stemmen op de combinatie 
werk en gezin. Er moet ook een vorm van digitale taxatie komen. België zal 
het voortouw nemen in de besprekingen op internationaal niveau. De strijd 
tegen fiscale fraude wordt onverminderd verdergezet.


3. Een duurzaam land
Naast aandacht voor werk en het sociale, zal de regering ook sterk inzetten op 
klimaat en leefmilieu. Wegkijken van de klimaatcrisis kan niet langer. België 
schrijft zich volledig in in de klimaatambities van Parijs en in de Europese 
Green Deal. Het is de ambitie om tegen 2030 de broeikasgasuitstoot met 55% 
te verminderen en tegen 2050 ons land klimaatneutraal te maken.


Niet alleen dwingt de klimaatverandering ons tot die keuze, de omslag naar 
een duurzame economie betekent ook meer jobs en nieuwe groeikansen. 
Van alle Europese landen is België het meest gebaat bij een ambitieuze 
klimaataanpak. De coronacrisis en de behoefte aan een grote relance 
bieden ons land een historische kans om de omslag te maken naar een 
ander economisch model; sterker en duurzamer. De regering zal hiervoor 
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samenwerken met de deelstaten die heel wat hefbomen in handen hebben - 
zoals wonen, energie, mobiliteit en biodiversiteit.


De omslag naar een koolstofvrije economie zal een voortdurende zorg van 
de regering zijn. In de eerste plaats zetten we in op de ontwikkeling en bouw 
van hernieuwbare energiebronnen – in het bijzonder wind- en zonne-
energie – en dit in het hele land, van Oostende tot Aarlen. Hernieuwbare 
energie en efficiënter energiegebruik moeten geleidelijk aan vervuilende 
energiebronnen, met inbegrip van kernenergie, vervangen. 


Naast gedragsverandering, zetten we ook in op innovatie en technologie om 
onze planeet te redden. Met dit doel plannen we een heus transformatiefonds 
dat zal investeren in de nieuwe economie. Ecologie en economie staan niet 
tegenover elkaar. Ze moeten elkaar net versterken. De ecologische transitie zal 
zorgen voor nieuwe jobs, een betere levenskwaliteit en meer innovatiekracht. 


Ten slotte, zullen we grote investeringen doen die talrijke spin-offs genereren 
en een gunstig effect zullen hebben op duurzame ontwikkeling: hernieuwbare 
energie, isolatie van gebouwen, klimaatvriendelijke technologieën, maar 
ook op vlak van digitalisering en mobiliteit. In dat opzicht ondersteunen we 
vooral het spoor en de intermodaliteit. 


Op het vlak van mobiliteit neemt de regering alle nodige maatregelen om 
het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen aan te moedigen. 
We nemen ook maatregelen die de korte keten ondersteunen, het gebruik 
van duurzame materialen in de bouw stimuleren en de meest vervuilende 
economische activiteiten ontmoedigen. 


4. Een veilig land
Elke Belg en elk Belgisch bedrijf moet kunnen rekenen op goed werkende 
veiligheidsdiensten en een justitieel apparaat dat sneller en efficiënter 
werkt dan vandaag. Daarom investeert de regering aanzienlijk in veiligheid 
en justitie zodat de wet correct wordt afgedwongen, en dat binnen een 
redelijke termijn, los van de financiële situatie van mensen die hun rechten 
gerespecteerd willen zien. We investeren niet enkel in de digitalisering van 
justitie, maar ook in de mensen die er werken. Zo dringen we de gerechtelijke 
achterstand terug. 


De regering wil ook het gevoel van straffeloosheid aanpakken. Het Belgisch 
sociaal contract bevat rechten en plichten die op een correcte manier 
moeten worden gewaarborgd en afgedwongen. We breiden het snelrecht uit 
en zorgen ervoor dat straffen effectief worden uitgevoerd. We versterken de 
politie en geven burgemeesters meer armslag.


5. Een land van samenwerking en respect
Ons land heeft zes staatshervormingen gekend. Sinds 1970 werd België in 
opeenvolgende fasen omgevormd tot een federale staat met sterke deelstaten. 
Nochtans is er een algemene consensus dat de bevoegdheidsverdeling voor 
verbetering vatbaar is. 
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De regering wil daarom tijdens de komende legislatuur een grondige 
hervorming voorbereiden van de staatsstructuren. Ze zal hierover een 
breed democratisch debat met de burger, het middenveld, de academische 
wereld en de politieke vertegenwoordigers organiseren. Het doel is een 
nieuwe staatsstructuur vanaf 2024 met een meer homogene en efficiënte 
bevoegdheidsverdeling met inachtneming van de principes van subsidiariteit 
en interpersoonlijke solidariteit. Dit moet leiden tot een versterking van de 
autonomie van de deelstaten en van de slagkracht van de federale overheid. 
Samenwerking en respect moeten centraal staan.


We zetten in op politieke vernieuwing door de hand te reiken naar nieuwe 
participatievormen en burgerinitiatieven. Basisregels van het politieke 
leven, zoals het statuut van parlementsleden of de kieswet, zullen onderdeel 
uitmaken van een voorstel van hervorming zodat politiek in ons land ethischer 
wordt. Ook de overheidsdiensten worden gemoderniseerd, gedigitaliseerd, 
gediversifieerd en vervrouwelijkt. Bovendien engageert de regering zich 
om alle vormen van discriminatie te bestrijden, onder meer die tegenover 
vrouwen. 


6. België: een sterke stem in Europa en de wereld
Als stichtend lid en gastland van de belangrijkste Europese instellingen, 
bevestigt België haar uitgesproken pro-Europees engagement. Europa 
bracht ons vrede, veiligheid en welvaart. Internationale handel is een van de 
slagaders voor een kleine en open economie als België. De komende jaren 
zijn beslissend voor de toekomst van Europa en voor onze rol in de wereld. 
België, dat in 2024 de Raad van de Europese Unie zal voorzitten, wil van die 
gelegenheid gebruik maken om al zijn engagementen te herbevestigen en 
uit te dragen.


België en de Belgische economie hebben alles te winnen bij een sterk Europa 
en een sterke Unie. Ons Belgisch en Europees belang moet de leidraad zijn van 
ons internationaal handelen. De regering wil dan ook de historische rol van 
België als bruggenbouwer op zich nemen en actief zoeken naar een nieuwe 
Europese consensus. Ons land steunt voluit de strategische autonomie die 
Europa de komende jaren moet ontwikkelen.


De grote uitdagingen van onze tijd – klimaatverandering, terrorisme en 
extremisme, risico op wereldepidemieën, schendingen van internationaal 
recht en de rechtsstaat – kunnen we maar het hoofd bieden als we samenwerken 
met andere landen in een geest van partnerschap. Op internationaal vlak is 
deze regering een vurig pleitbezorger van de multilaterale samenwerking. 
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de Agenda 2030 van de 
Verenigde Naties staan hierbij centraal. 


Ons land streeft naar een correcte aanpak van asiel en migratie. We voeren 
een humaan beleid voor mensen die bescherming nodig hebben, en een 
kordaat terugkeerbeleid. Op het Europees niveau eist België een eerlijke 
verdeling van de verantwoordelijkheden en van de lasten.


Het welzijn en de welvaart van alle Belgen staan de volgende jaren voorop. 
We zullen er alles aan doen om samen het coronavirus te overwinnen, onze 
economie herop te starten en ons land opnieuw in beweging te brengen. 
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Het Europees voorzitterschap in 2024 moet het orgelpunt worden van een 
hele reeks diepgaande economische, sociale en milieu-hervormingen die 
ons land moeten moderniseren. 


In 2030, bij de viering van tweehonderd jaar België, moet ons land er staan als 
toonbeeld in Europa van economisch dynamisme, doeltreffende solidariteit 
en duurzame ontwikkeling. 


  
Alexander DE CROO Paul MAGNETTE
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Een solidair land
1.1. Beheer van de gezondheidscrisis
We zullen nog enige tijd moeten leven met het coronavirus. Een nieuwe 
algemene lockdown moeten we maximaal trachten te vermijden. De regering 
moet al het nodige doen om het uitbreken van het virus snel en lokaal in te 
dijken. Samen met de deelstaten moet ze een haalbare strategie ontwikkelen 
die de sociale leefbaarheid garandeert en die economisch haalbaar is. We 
moeten dus evolueren van het bestrijden van een acute crisis naar het 
beheren van langetermijnrisico’s.


Die interfederale strategie moet gebaseerd zijn op drie assen:


 � Een nieuw contract met de burgers, bedrijven en instellingen;


 � Een gezondheidsplan dat inzet op preventie en indijking; 


 � Een generiek pandemieplan.


Met het oog op een volgende golf dient ten slotte bijzondere aandacht 
besteed te worden aan het verduidelijken en stroomlijnen van de bestaande 
bestuursstructuren met betrekking tot het beheer van de pandemie.


De regering stelt voor een periode van twaalf maanden een bevoegd 
commissaris/intendant aan, bijgestaan door een equipe, om de afstemming 
van het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de 
deelstaten te verzekeren. Het mandaat is verlengbaar per perioden van zes 
maanden. De commissaris wordt eveneens bijgestaan door een inter- en 
multidisciplinair wetenschappelijk comité, dat kan worden aangevuld met 
buitenlandse wetenschappers en door een team van projectbeheerders, dat 
op een gestructureerde manier nieuwe inzichten over het virus bijhoudt en 
ook waakt over de maatschappelijke, economische en sociale impact van 
maatregelen.


1.1.1. Een nieuw contract met de burgers, bedrijven en 
instellingen
Om coronamoeheid te vermijden is er een nieuw contract met de burgers, 
de bedrijven en de instellingen nodig, met maatregelen die verstaanbaar zijn, 
die als zinvol worden ervaren en die de sociale leefbaarheid garanderen. Ze 
dienen wetenschappelijk en economisch onderbouwd te zijn. Dit vereist het 
volgende:


 � De communicatie wordt verder geprofessionaliseerd, met externe 
begeleiding. Daarbij wordt maximaal ingezet op de meest gepaste 
communicatie en gerichte doelgroepcommunicatie;


 � CELEVAL werkt een langetermijnkader uit dat de evolutie van 
crisismanagement naar risicomanagement bevat. Dit kader moet 
aangeven hoe onze samenleving, zowel op sociaal als op economisch 


11







11Regeerakkoord 30/09/2020


vlak, zo maximaal mogelijk kan functioneren binnen de noodzakelijke 
sanitaire vereisten om de verspreiding van het virus in te dijken. Er moet 
naar gestreefd worden om alle activiteiten zo maximaal mogelijk te laten 
plaatsvinden. Daarnaast moet bijzondere aandacht gaan naar de sociale 
contacten (zoals het principe van de bubbel en privéaangelegenheden 
maar ook in het professionele leven) en het toelaten van een rijk socio-
cultureel leven, incl. evenementen met publiek;


 � Een plan dat de bevolking maximaal de instrumenten in handen geeft 
om zich het veiligste sanitaire gedrag eigen te maken en hen via allerlei 
nudging initiatieven daarvoor warm maakt;


 � Verder investeren in psychosociale begeleiding, in het bijzonder voor 
de meest kwetsbaren en het zorgpersoneel;


 � Een beleid op maat voeren waarbij rekening gehouden wordt met 
kwetsbare groepen die al dan niet minder mobiel zijn en met de 
specifieke behoefte van personen met een handicap;


 � Een snelle afstemming met de sociale partners;


 � Een proces uitwerken dat toelaat perspectief te bieden aan de sectoren 
waarvan de heropstart het delicaatst is en dat ook overige sectoren de 
kans biedt onder meer in rendabele omstandigheden hun economische 
activiteit verder te zetten zonder buitengewone risico’s met de 
volksgezondheid te nemen;


 � Alle relevante data worden zowel voor beleidsmakers als voor de 
bevolking publiek gemaakt, op een manier die de individuele privacy 
respecteert. Er wordt maximale transparantie geboden inzake verslagen 
van experten- en overlegorganen.


1.1.2. Een gezondheidsplan dat inzet op preventie en 
indijking van besmettingen
Recent werd een “Interfederaal strategisch plan volksgezondheid COVID-19” 
opgemaakt en op de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid 
goedgekeurd. Dat interfederale plan dient nu verder uitgevoerd te worden.


Alle betrokkenen zullen moeten samenwerken om van de essentiële 
datacollectie een succes te maken en besmettingen zo snel als mogelijk in 
te dijken en onder controle te houden. Dit gebeurt met respect voor de 
privacywetgeving en de Europese GDPR regelgeving. Heldere en efficiënte 
procedures maken een wederkerige uitwisseling mogelijk. Samen met 
de deelstaten kort de federale overheid de doorlooptijd van informatie 
aanzienlijk in. Daardoor kunnen de contactopvolgers ook vlugger aan de 
slag. Een controlecel op federaal niveau zal, in overleg met de deelstaten, alle 
data in realtime verwerken zodat de noodzakelijke acties gerichter en meer 
proportioneel kunnen volgen.


We werken voortaan met een eerste en een tweede verdedigingslinie:


 � De eerste verdedigingslinie heeft tot doel om op een continue wijze het 
virus te detecteren. We voorkomen aldus besmettingen en dijken deze 
in. Qua testing behouden we de huidige praktijk inzake samenwerking 
en afspraken tussen de federale overheid en de deelstaten. Afspraken 
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over het optrekken van de staalafname- en (piek)testcapaciteit en 
zoeken naar efficiëntiewinsten en alternatieven maken het mogelijk om 
op termijn binnen de 24u te reageren en een eventuele uitbraak snel 
onder controle te krijgen. We onderzoeken hoe het frequent gebruik 
van snelle (zelf)testen bij een terugkeer naar het nieuwe normaal kan 
helpen. De contactopvolging van de deelstaten en de lokale overheden 
zal verder worden ondersteund. Dit is echter in de eerste plaats een 
bevoegdheid van de deelstaten en lokale overheden. De fijnmazige 
informatiedoorstroming via de callcenters, de huisartsen en andere 
actoren wordt verder uitgewerkt en opgevolgd. Alle mogelijke 
technologie wordt daarbij bekeken (vrijwillige app op de smartphone, 
scannen van een QR code als registratie,…) en innovatie in deze 
toekomstdomeinen aangemoedigd, bijvoorbeeld via door de overheid 
ondersteunde hackatons. De (piek)testcapaciteit dient dus eveneens 
verder opgetrokken te worden en we blijven er voor zorgen dat er 
voldoende medisch beschermingsmateriaal voor handen is. 


 � De tweede verdedigingslinie heeft tot doel een nieuwe uitbraak op te 
vangen en te bepalen hoe we ingrijpen. Afhankelijk van cliquets wordt 
het besmettingsgevaar of dreigingsniveau bepaald en wordt overgegaan 
tot gerichte en concrete acties. De eerstelijnszorg, de woonzorgcentra 
en andere zorgvoorzieningen zullen hiervoor op mobiele (ziekenhuis)
teams kunnen rekenen.


De organisatie van expertise en zorg voor infectieziekten in en tussen 
ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken, inclusief transmurale zorg, alsook de 
capaciteit voor diagnose, testing en behandeling moet verder worden ge(re)
organiseerd en versterkt.


Er zijn ook een aantal randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan: 
menselijk kapitaal vrijwaren onder meer door de (her)opleiding en vorming 
van professionals die polyvalent zijn, te versnellen, materiële middelen 
veiligstellen en goed bestuur garanderen. Zo investeert de federale overheid 
in de zorg voor de zorgverleners en in de ondersteuning van apothekers voor 
wat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen betreft. De beschikbaarheid 
van bloed en labiele bloedproducten is een kritieke schakel, in zowel 
niet-planbare als planbare zorg, om te voorkomen dat ziekenhuizen en 
revalidatieziekenhuizen niet-COVID-19-ziekenhuisinterventies moeten 
afbouwen.


België verbindt zich ertoe de criteria van de ECDC te volgen in de rapportering 
van positieve COVID-19 gevallen en volgt de aanbeveling van de Europese 
Commissie met betrekking tot het gebruik van de kleurencode voor andere 
Europese lidstaten. Ze volgt in het bijzonder de situatie in onze buurlanden 
op.


1.1.3. Noodplanning


 � Een generiek pandemisch noodplan
Sinds de jaren tachtig hebben we een verdrievoudiging van het aantal 
wereldwijde epidemieën gezien en wetenschappers verwachten dat 
dit effect omwille van de toenemende urbanisatie, bevolkingsgroei en 
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klimaatontregeling verder zal versterkt worden. Er dient dus ook op een 
generieke manier over pandemie noodbeheer te worden nagedacht.


Zo kan ons land zich nog beter voorbereiden op een volgende crisis en mee 
in de frontlinie staan in de bestrijding van toekomstige ziekten. De prioritaire 
invulling van een generiek pandemieplan gebeurt in afstemming met de 
deelstaten en dient inspiratie te putten uit het opgestelde Interfederaal 
strategisch plan volksgezondheid COVID-19.


De strategische voorraden met betrekking tot beschermend en medisch 
materiaal (inclusief materiaal aangepast aan de noden van kwetsbare 
groepen) worden verzekerd en de lokale productiemogelijkheden worden 
in kaart gebracht om onze afhankelijkheid van de internationale markt te 
verminderen bij een pandemische uitbraak. 


België beschikt dankzij onze ijzersterke academische centra en 
biofarmaceutische clusters over expertise van wereldniveau, niet in 
het minst inzake vaccins en (tropische) infectieuze geneeskunde. Die 
competenties zouden maximaal kunnen worden benut door het oprichten 
van een ‘Biopreparedness and Anti-Infectives Unit’ dankzij publiek-private 
samenwerking en financiering (PPP). Deze zou volgende capaciteiten moeten 
bevatten:  


 � een virusbank. Stammen van reeds geïdentificeerde virussen kunnen in 
een sterk beveiligde virusbank in België worden bewaard en aan verder 
onderzoek worden onderworpen en worden gebruikt om versneld 
biofarmaceutische oplossingen te ontwikkelen;


 � een Global Mobile Health Lab. De opgebouwde expertise kan vervolgens 
direct worden toegepast en opgeschaald in een mobiel laboratorium dat 
onmiddellijk en overal ter wereld kan worden ingezet om virusstalen te 
verzamelen en te analyseren met het oog op een veilige doch versnelde 
ontwikkeling van biofarmaceutische oplossingen.


De betrokkenheid van de overheid in deze publiek-private samenwerking 
en de afspraken die daaromtrent gemaakt worden, moeten garanderen dat 
de resultaten, inclusief de ontwikkelde vaccins, op een betaalbare manier ten 
goede komen aan de Belgische bevolking en de volksgezondheid. 


België schaart zich achter de inspanningen van de Europese Commissie 
om te komen tot een gezamenlijk aankoopbeleid van een aantal essentiële 
geneesmiddelen (inclusief vaccins) en medische hulpmiddelen, met een 
efficiënt gecentraliseerd beheer van gezamenlijke Europese noodvoorraden. 
We valoriseren maximaal de mogelijkheden die vervat zitten in de EU-
vaccinatiestrategie (gemeenschappelijke aankoop van vaccins), het Europese 
Joint Procurement Agreement (gemeenschappelijke aanbesteding) en rescEU 
(gemeenschappelijk aanbesteden en beheren in het kader van de Europese 
civiele samenwerking).


Ons land zou zo sneller therapieën en vaccins voor infectieuze ziektes kunnen 
vinden en uitwerken ten behoeve van patiënten. Op deze manier zetten we 
België extra op de kaart en onderscheiden we ons in een zeer innovatieve 
activiteit die van groot belang is voor de volksgezondheid wereldwijd. 
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 � Noodplanning
Een interfederale en multidisciplinaire werkgroep wordt belast met de 
evaluatie en actualisatie van bestaande noodplannen (energiebevoorrading, 
voedselbevoorrading, voedselrampen, ozon en hitte, rustoord, nucleair, etc.). 
De werkgroep gaat ook na welke bijkomende noodplannen opportuun zijn. 


1.2. Gezondheidszorg
Onze gezondheidszorg wordt uitgedaagd door demografische en 
technologische ontwikkelingen. Bovendien moet onze gezondheidszorg het 
hoofd bieden aan een toenemend aantal uitdagingen, van ecologische en 
sociale orde, waardoor permanente bijsturing vereist is. De ambitie moet zijn 
om op het vlak van kwaliteit en toegankelijkheid ons gezondheidszorgsysteem 
continu te blijven verbeteren en af te stemmen op de nieuwe noden van de 
patiënt.


Een brede visie op gezondheid gaat niet alleen om de lichamelijke aspecten 
van gezondheid, maar ook om welbevinden, empowerment, veerkracht, 
participatie en zingeving.


Vanuit die visie moet een transformatie van ons gezondheidszorgsysteem 
worden aangevat. 


De bedoeling is om tegen 2030 de gezondheidskloof tussen mensen met 
het hoogste en het laagste aantal te verwachten gezonde levensjaren met 
minstens 25% te verkleinen, het aantal vermijdbare sterfgevallen met 15% 
terug te dringen en opnieuw een plaats te veroveren in de groep van de 
tien Europese landen waar het aantal te verwachten gezonde levensjaren 
het hoogst is, en een hoge toegankelijkheid en een goede dekking te blijven 
garanderen. We stellen in samenspraak met de deelstaten en zorgactoren 
gezondheidsdoelstellingen op alsook een monitoringsysteem met mogelijke 
bijsturing.


Onze burgers hebben het recht op de hoogte te zijn van de kwaliteit die door 
zorgverleners en zorginstellingen worden geleverd en zelf in te schatten voor 
welk ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam gekozen wordt. De regering zal 
initiatief nemen om de transparantie inzake kwaliteit van de geleverde zorg, 
zowel intramuros als extramuros, op substantiële wijze te verhogen via public 
disclosure. De patiëntenervaringen en –tevredenheid zullen worden gemeten, 
bevraagd en gerapporteerd.


Daarom werken we een gezondheidszorgdata-autoriteit uit, verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling en de implementatie van een beleidsstrategie. Dit unieke 
aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens centraliseert databanken 
op een GDPR-conforme manier, bv. via quering en ondersteunt onder 
meer wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoorbereidend werk voor een 
kwaliteitsvollere en doelmatiger gezondheidszorg. 


Het creëren van een gezonde omgeving zal een belangrijke dimensie uitmaken 
van het gezondheidsbeleid. We moeten niet alleen ziekten bestrijden, maar 
ze ook voorkomen. Dit door binnen de federale bevoegdheden preventieve 
controleonderzoeken te stimuleren (o.a. tandzorg, dieetzorg, psychische 
zorg, risicopatiënten, etc.) en vervuiling (lucht, geluid, water, ongezonde 
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producten, etc.) of ongezonde voeding terug te dringen (o.a. via de aanpak 
van ongezonde voedingspatronen).


Een omvattend en krachtig antitabaksbeleid is hierin essentieel. Er wordt 
gestreefd naar een rookvrije generatie door roken steeds minder aantrekkelijk 
en toegankelijk te maken.


De verslavingsproblematiek (drugs, alcohol, etc.) krijgt eveneens de nodige 
aandacht via interfederale actieplannen. 


De regering bouwt verder op het federale plan chronisch zieken om tot een 
ambitieus interfederaal plan te komen. 


De regering zal er niet alleen op toezien dat onze gezondheidszorg structureel 
voldoende en solidair wordt gefinancierd, maar ook dat de doelmatigheid 
en kwaliteit, op basis van wetenschappelijke feiten en de noden van de 
patiënt, wordt verhoogd. Tevens zal ze ingaan tegen de verschijnselen die 
kunnen leiden tot een overmatige consumptie van zorg, onderzoeken en 
geneesmiddelen. Daartoe zal de Dienst voor geneeskundige evaluatie en 
controle van het RIZIV een verbetering van diens procedures voorstellen. 
Deze verbetering wordt voorgelegd aan de regering. Het idee “accountability 
in de zorg” (verantwoorde en verantwoordelijke zorg) is op alle betrokken 
niveaus van toepassing: overheid, verzekeraars, zorgverleners, instellingen 
en burgers, in het bijzonder om overconsumptie van zorg en geneesmiddelen 
te bestrijden. Er zullen inspanningen worden geleverd om de EBM-
besluitvorming te bevorderen en de therapietrouw te versterken (met name 
door technologische innovatie te bevorderen). Ook onderconsumptie van 
zorg moet eveneens een prioriteit zijn.


We beginnen de legislatuur met een omvangrijke bijkomende financiering 
van de gezondheidszorg, bovenop de wettelijke groeinorm. Deze richt zich 
vooral op het versterken van de instroom en het beperken van de uitstroom 
van zorgpersoneel. Zo voorziet het zorgpersoneelfonds dat recent in het 
leven werd geroepen een budget van 402 miljoen euro voor de financiering 
van de creatie van tewerkstelling van zorgpersoneel, van het verbeteren van 
de arbeidsomstandigheden van zorgpersoneel en van de opleidingen tot 
verpleegkundigen. Deze inspanning trekken we door. 


Daarnaast is een sociaal akkoord afgesloten om tot een correcte verloning, 
een verlaging van de werkdruk en meer permanente vorming te komen. 
Hiervoor wordt een budget van 600 miljoen euro recurrent ter beschikking 
gesteld. 


Ten slotte keurde de Kamer recentelijk een bijkomende enveloppe voor 
geestelijke gezondheidszorg goed. Ook dit budget maken we recurrent. (200 
miljoen euro). 


Gezamenlijk bedragen deze budgetten 1,2 miljard euro ofwel ongeveer 4,5% 
van het bestaande budget voor gezondheidszorg. Deze bedragen zijn vervat 
in de herziene technische ramingen (21 september 2020). Ze bevinden zich 
bijgevolg in de basis en zullen dus niet moeten worden gecompenseerd in 
2021. Vanaf 2022, en dus ook voor de jaren 2023 en 2024, zijn deze bedragen 
dus opgenomen in de basis op dewelke de wettelijke groeinorm toegepast 
wordt.
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Voor het jaar 2021 wordt een aparte budgetlijn buiten begrotingsdoelstelling 
voorzien om snel maatregelen te nemen ingevolge COVID-19 en de 
bijhorende mogelijke meerkosten te kunnen opvangen. 


Voor het jaar 2021 zal de wettelijke groeinorm bepaald worden op basis van 
de technische ramingen van het RIZIV, rekening houdend met mogelijke 
technische correcties. De wettelijke groeinorm wordt vastgelegd op 2,5% 
vanaf het jaar 2022. 


De wettelijke groeinorm zal niet enkel dienen ter financiering van het 
volume-effect in de vraag maar moet ook nieuwe zorginitiatieven mogelijk 
maken die mee ten dienste staan van het realiseren van de vooropgestelde 
gezondheidszorgdoelstellingen en het verlagen van de patiëntenfactuur. 


Dit betekent dat de groeinorm niet langer van meet af aan verdeeld en 
toegekend wordt aan de verschillende partiële doelstellingen, maar dat, na 
medisch-sociaal overleg, hierrond specifieke keuzes worden gemaakt (bv. de 
uitbreiding van het verzekerd pakket, het verbeteren van de toegankelijkheid, 
een versterking van de eerste lijn, het verbeteren van de kwaliteit, het 
introduceren van innovatie ten dienste van de patiënt, het mogelijk maken 
van ‘change management’ en het bevorderen van geïntegreerde zorg). Voor 
bepaalde sectoren zal in de praktijk dus een hogere partiële doelstelling 
worden toegewezen door de regering, rekening houdend met de reële 
noden en evoluties, zoals die o.a. blijken uit de technische ramingen van het 
RIZIV. Met andere sectoren (bv, geneesmiddelen, ziekenhuizen, geestelijke 
gezondheidszorg, enz.) zal een stabiel budgettair en meerjarig traject 
afgesproken worden. 


We voorzien tevens de nodige middelen om de gezondheidszorg in 
gevangenissen te hervormen zodat de gedetineerden gelijkwaardige zorg 
kunnen krijgen en dit rekening houdende met de vaak hogere zorgnood.


De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt op een gelijkwaardige manier 
benaderd inzake toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid en betaalbaarheid 
als de somatische gezondheidszorg. Er wordt hiertoe ingezet op heel 
laagdrempelige, ambulante en gemeenschapsgerichte zorg waarbij tot 
bij de zorgbehoevende zelf wordt gegaan. De regering spant zich in 
om een groeipad uit te tekenen voor de geestelijke gezondheidszorg in 
samenwerking met de overige bevoegdheidsniveaus. In overleg met de 
sector en de patiëntenverenigingen wordt een meerjarentraject opgemaakt 
om de prioriteiten te definiëren en het nieuw beleid te implementeren. 
Daarbij is de terugbetaling van psychologische zorgen door klinisch 
psychologen en klinisch orthopedagogen de eerste prioriteit. Daarnaast 
worden mobiele equipes verder uitgebouwd en wordt werk gemaakt van 
intensivering (intensieve psychiatrische zorg, waarbij er om bepaalde 
psychiatrische zorgprogramma’s te kunnen ondersteunen meer VTE nodig 
zijn per zorgeenheid). Om dit nieuw beleid te kunnen implementeren wordt 
in het RIZIV een transversale overeenkomstencommissie opgericht voor de 
geestelijke gezondheidszorg waarin ook klinisch psychologen en klinisch 
orthopedagogen volwaardige partner zijn. Kwaliteit en professionalisering 
in de geestelijke gezondheidszorg worden gemonitord.


De wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de geesteszieke persoon 
wordt grondig hervormd op basis van nieuwe inzichten in de geestelijke 
gezondheidszorg en justitie. Het voorbereidend werk dat tijdens de vorige 
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legislatuur werd geleverd door een gemengde werkgroep justitie-GGZ is 
daarvoor een basis. We vragen experts om een aanpak uit te werken om de 
impact van ernstig verslaafde ouders en toekomstige ouders op kinderen te 
verminderen.


We onderzoeken daarenboven voor jongdementen een specifiek zorgtraject.


Er zullen bovendien verschillende hervormingen worden voortgezet en 
doorgevoerd die binnen de begrotingsdoelstellingen bijkomende ruimte 
creëren om nieuw beleid te voeren. Willen we onze bevolking, maar ook 
toekomstige generaties een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare 
gezondheidszorg blijven garanderen, dan is een efficiënte besteding van de 
middelen primordiaal.


De reeds ingezette hervormingen van het ziekenhuislandschap en de 
ziekenhuisfinanciering worden verdergezet. De ziekenhuisfinanciering 
moet eenvoudiger en transparanter worden gemaakt. Daarbij bekijken we 
of een deel van de financiering kan gebeuren op het niveau van het netwerk. 
Onze ziekenhuizen moeten binnen een budgettair meerjarenkader zodanig 
gefinancierd worden dat zij aan alle patiënten kwaliteitsvolle en toegankelijke 
zorg aanbieden op een duurzame manier. In dit kader moet in overleg 
met de belanghebbenden ook de financiering van de honoraria binnen de 
ziekenhuizen onder de loep worden genomen en wordt de groei van de 
ereloonsupplementen gereguleerd, gestabiliseerd en vervolgens afgebouwd, 
waarbij een verschuiving van de activiteiten naar een extramurale setting 
maximaal vermeden wordt. De reeds opgestarte oefening over de herijking 
van de nomenclatuur moet worden verdergezet. Ook zetten we verdere 
stappen voor meer gebundelde forfaitaire financiering en ‘pay for quality’. 
Er wordt tevens aandacht besteed aan het bijsturen van de financiering 
van de daghospitalisatie en het stimuleren van alternatieven voor klassieke 
hospitalisatie met behulp van onder andere innovatieve technieken. 


Het financieringsmechanisme houdt rekening met de specificiteit van de 
universitaire ziekenhuizen en hun complementariteit wat hun zorgaanbod 
betreft binnen de ziekenhuisnetwerken.


Met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg en het waarborgen 
van de performantie van onze ziekenhuizen zetten we de hervorming van het 
ziekenhuislandschap verder. We centraliseren de expertise rond complexe 
zorg en zeldzame aandoeningen. Basiszorg en de oriëntatie naar en herstel 
na complexe zorg garanderen we dichtbij de patiënt en zijn omgeving. In 
overleg met de deelstaten wordt de zorgcontinuïteit tussen de verschillende 
structuren aangemoedigd om tegemoet te komen aan de problematiek van 
de chronisch zieken. 


In overleg met de deelstaten zal de omzetting van ziekenhuisbedden in 
intermediaire structuren en de versterking van de ambulante zorg worden 
gefaciliteerd.


We hervormen de wet- en regelgeving inzake de Dringende Geneeskundige 
Hulpverlening (DGH) zodanig dat een patiënt in functie van de bedreigde 
gezondheidstoestand dringend en meteen naar het meest geschikte 
ziekenhuis wordt vervoerd en niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
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In samenwerking met de deelstaten moet de eerstelijnsgezondheidszorg 
worden gerevaloriseerd en verder versterkt. Een goed gestructureerde, sterke 
en performante eerstelijnsgezondheidszorg is een sleutel voor de toekomst. 
Deze moet in diens rol als bewaker en coach van ons systeem verder worden 
ondersteund. Dat is zeker ook zo voor de apothekers met wie de regering 
de reflectie over hun toekomstige rol verderzet, bv. in het kader van een 
meerjarenkalender. Binnen de financiering van de eerstelijn bevorderen 
we de componenten die samenwerking en preventief en gericht handelen 
aanmoedigen. Daarbij zetten we ook in op het bevorderen van de rol van de 
eerstelijnsgezondheidszorg (van huisarts, verpleegkundige en apotheker als 
zorgverstrekker) in het bijzonder wat therapietrouw en preventie betreft.


Het e-Gezondheidsheidsplan 2019-2021 wordt verder uitgevoerd 
(Elektronisch Patiëntendossier, Globaal Medisch Dossier, Patient viewer als 
informatiehub voor de patiënt, etc.).


Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het beheersen van het 
geneesmiddelenbudget. We blijven inzetten op duurzame toegang tot 
waardevolle en innovatieve geneesmiddelen, maar versterken verder onze 
voortrekkersrol rond internationale samenwerking. We versterken onze 
onderhandelingspositie door gezamenlijke prijsonderhandelingen op 
niveau van het BENELUXA initiatief of op het niveau van de EU verder 
te zetten. We stimuleren doelmatig gebruik van geneesmiddelen en het 
geneesmiddelenbeleid wordt sterker gebaseerd op de noden van onze 
burgers en ten voordele van de volksgezondheid. Voorschrijvers worden 
geresponsabiliseerd en het aandeel van goedkope geneesmiddelen en 
biosimilars wordt verder verhoogd. We werken verder aan duurzame toegang 
tot innovatieve geneesmiddelen. Om toegang tot waardevolle en innovatieve 
geneesmiddelen te blijven garanderen, dient het terugbetalingsproces, het 
prijszettingsmechanisme, de werking van de CTG en het gebruik van de 
‘managed entry agreements’ (art. 111 e.v.) grondig hervormd te worden. Dit zal 
passen binnen het hierboven vermeld stabiele budgettair traject. 


De regering zal op initiatief van de eerste minister opnieuw een “Biopharma 
R&D overlegplatform” organiseren met de vertegenwoordigers van de 
farmaceutische sector, van de belangrijkste farmaceutische investeerders 
(HST) en de biotech- en lifescience industrie.


Er wordt een nieuw pact afgesloten met onder meer de farmaceutische 
sector, een innovatieve sector die we in België willen behouden en nog 
versterken. Naast innovatie, toegankelijkheid, tekorten en deontologie, moet 
het pact eveneens budgettaire verantwoordelijkheid van de sector beogen 
opdat de patiënt hier maximaal de vruchten van kan plukken. We maken van 
België een echte ‘health and biotech valley’ waarin R&D, klinische proeven en 
productie in ons land worden gestimuleerd. 


We bekijken hoe we de ontwikkeling en productie van strategische 
geneesmiddelen en actieve bestanddelen terug kunnen halen naar België en 
Europa om onze afhankelijkheid van derde landen te beperken.


België behoort over het algemeen nog steeds tot de landen met het 
hoogste voorschrijvingspercentage, wat tot uiting komt in een hoger 
geneesmiddelenverbruik dan in de buurlanden, met name voor antibiotica, 
antidepressiva en geneesmiddelen voor maagzuursecretieproblemen. 
Daarom zal het nodig zijn een nieuwe reeks maatregelen te ontwikkelen die 
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gericht zijn op de volumes en het gedrag van de voorschrijvers en op het 
verhogen van het gebruik van goedkope geneesmiddelen.


De regering werkt de drempels voor toegang tot anticonceptie weg. 


Deze hervormingen worden doorgevoerd om het beheer van de 
gezondheidszorg te verbeteren. Daarbij moet er over gewaakt worden dat 
het beleid inzake gezondheidszorg gevoerd wordt in functie van te bereiken 
doelstellingen inzake volksgezondheid, dat dit beleid meer coherent is en 
dat het beslissingsproces gebaseerd is op ‘evidence based medicine’.


De coronacrisis heeft aangetoond dat we nood hebben aan voldoende 
zorgpersoneel dat ook beter gewaardeerd moet worden.


In de eerste plaats is dit een kwestie van budget. We verwijzen hiervoor naar 
het zorgpersoneelsfonds dat hierboven wordt vermeld, evenals het sociaal 
akkoord dat werd afgesloten voor de periode 2021-2022. Daarbij zetten we 
zowel in op instroom van zorgpersoneel als op retentiebeleid.


Daarnaast willen we ook inzetten op zorgopleidingen. Zij-instromers moeten 
vlot de stap kunnen zetten naar het verpleegkundig en zorgkundig beroep. 


De herziening van de wetgeving op de gezondheidszorgberoepen (wet 
van 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) 
wordt verder uitgerold en gemoderniseerd. Taken worden toegewezen aan 
zorgverleners die ze op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle manier 
uitoefenen. We behouden de leerladder in de zorg zoals die nu bestaat, met 
een volwaardig eigen profiel voor de HBO5.


Met de deelstaten bekijken we hoe we de contractstage binnen de opleiding 
verpleegkunde kunnen verankeren als erkenningsvoorwaarde om toegang 
te kunnen krijgen tot het beroep van verpleegkundige. Dit is cruciaal om de 
aantrekkelijkheid van de opleiding te vergroten.


We werken een kader uit om mondhygiënisten, tandartsassistenten en 
praktijkassistenten een plaats te geven in ons zorglandschap. 


We moeten naar een samenwerkingsmodel binnen onze zorg vertrekkend 
van de competenties van elke zorgverstrekker. 


Er wordt een interfederaal adviesorgaan opgericht dat aan de bevoegde 
federale en deelstaatministers advies geeft over de medical workforce, 
afgestemd op de geobjectiveerde noden van elke gemeenschap.


De federale quota en de subquota van de deelstaten worden op mekaar 
afgestemd, daarbij ook rekening houdende met knelpuntspecialisaties 
waarvoor de uitzonderingen op die quota jaarlijks en ten laatste op 1 
mei worden vastgelegd. In afwachting van de snelle operationalisering 
van dit interfederaal adviesorgaan blijven de adviezen van de federale 
planningscommisie de basis voor het bepalen van de federale quota. In 
overleg met de deelstaten zal snel een evaluatie worden uitgevoerd om 
rekening te houden met de objectieve behoeften, inclusief het zorgaanbod, 
de karakteristieken van de bevolking en het gebied. Er wordt voorzien in een 
responsabiliseringsmechanisme, voor het geval dat de federale quota niet 
worden gerespecteerd. 
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De uitvoering van het Toekomstpact met de Verzekeringsinstellingen wordt 
verdergezet. Onder meer de consolidatie van het ziekenfondslandschap 
wordt gerealiseerd, conform de aanbevelingen van de CDZ.


In samenspraak met de patiëntenorganisaties evalueren en optimaliseren we 
de wet op de patientenrechten en de toepassing hiervan. Het klachtrecht en de 
toegang tot het patiëntendossier verdienen hierbij bijzondere aandacht. De 
wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg wordt 
uitgevoerd.


1.3. Sociale zekerheid
De sociale zekerheid wordt gemoderniseerd, in samenwerking met de sociale 
partners. De Verklaring van de Sociale Partners naar aanleiding van 75 jaar 
Sociale Zekerheid zal daarbij het vertrekpunt zijn. Volgende punten komen 
daarbij aan bod:


 � Een toekomstgerichte sociale zekerheid;


 � Een duurzame sociale zekerheid;


 � Een cultuur van monitoring en evaluatie;


 � Een sterke en doelmatige sociale zekerheid;


 � Een inclusieve arbeidsmarkt;


 � Een innovatieve en duurzame economie als motor van de productiviteit;


 � Governance en paritair beheer.


De evenwichtsdotaties aan de stelsels van sociale zekerheid worden voor 
onbepaalde duur verlengd in de wet tot hervorming van de financiering van 
de sociale zekerheid. De definitieve bedragen van de evenwichtsdotaties 
worden vastgelegd rekening houdend met de gerealiseerde impact van 
beslissingen die door de regering zijn genomen en die een financiële impact 
hebben, evenals de akkoorden die door de sociale partners zijn gesloten en 
die een financiële impact hebben.


De grote verschillen tussen de stelsels van sociale zekerheid moeten eveneens 
worden aangepakt. De statuten van werknemer, zelfstandige en ambtenaar 
moeten naar elkaar toegroeien, met respect voor verworven rechten. De 
regering zal hiertoe tegen eind 2021 een voorstel formuleren.


De afgelopen jaren werd zowel op Europees als op nationaal niveau het 
reglementair kader voor de aanpak van sociale dumping en sociale fraude 
substantieel versterkt.


Ook het operationeel kader werd uitgebreid en de organisatie ervan 
geoptimaliseerd.


De aanpak van sociale dumping en sociale fraude blijft een prioriteit voor de 
regering.


Daarnaast zal de regering ook de strijd opvoeren tegen sociale fraude binnen 
de uitkeringsstelsels en tegen het zwartwerk.
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Door middel van acties van de sociale inspectiediensten en het 
arbeidsauditoraat wordt een strikte en afradende controle uitgerold met 
betrekking tot sociale dumping en sociale fraude. Het aantal inspecteurs zal 
geleidelijk in lijn worden gebracht met de normen zoals vooropgezet door 
de Internationale Arbeidsorganisatie. 


De overheid zet zich actief in bij de ontwikkeling van de European Labour 
Authority en ondersteunt de oprichting van een sociale Europol die er mee 
belast wordt om de detachering van werknemers op Europees niveau te 
controleren.


1.4. Pensioenen
De eerste pensioenpijler wordt geconfronteerd met de uitdaging 
van de stijgende vergrijzingsuitgaven. Een verdere verhoging van de 
werkzaamheidsgraad en productiviteitsgroei, en een geloofwaardig 
budgettair traject zijn belangrijke hefbomen om dit aan te pakken.


Hierboven werd reeds aangegeven dat we er naar streven om een 
werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken in 2030. Daarbij is het optrekken 
van de activiteits- en werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers 
zeer belangrijk. De regering zal hierrond concrete initiatieven nemen, in 
samenspraak met de sociale partners en de deelstaten. 


Teneinde de effectieve loopbaanduur van de werknemers op te trekken, zullen 
er maatregelen worden genomen inzake eindeloopbaanregeling. Dat kan o.a. 
worden gerealiseerd via het deeltijdse pensioen, de zachte landingsbanen, de 
vorming en heroriëntatie doorheen de loopbaan, en door de overdracht van 
knowhow tussen generaties van werknemers te bevorderen.


Het hierboven vermelde deeltijds pensioen zal aan de volgende voorwaarden 
voldoen:


 � Het gaat om een aanvullende regeling inzake het einde van de loopbaan, 
die de andere, bestaande regelingen niet zal vervangen (landingsbanen, 
loopbaanonderbreking, vervroegd pensioen,…);


 � Het deeltijds pensioen zal toegankelijk zijn voor alle werkenden 
(werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) die voldoen aan de 
voorwaarden voor het vervroegd pensioen.


Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken (volledige en 
onvolledige loopbaan) richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan 
(in geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd 
met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan). 


Naast de verbetering van het minimumpensioen (zie hierboven), wordt de 
vervangingsratio voor de andere gepensioneerden niet uit het oog verloren. 
Ook zij moeten een verbetering van hun pensioen kunnen krijgen.


In het stelsel van de zelfstandigen zal de correctiecoëfficiënt, die gebruikt 
wordt voor de berekening van het pensioen, afgeschaft worden opdat de 
zelfstandigen op dezelfde manier een pensioen opbouwen als de werknemers.
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We voeren een pensioenbonus in, zodat mensen die langer werken ook meer 
pensioenrechten opbouwen. Vanaf het moment waarop men voldoet aan de 
voorwaarden voor het vervroegd pensioen, begint men de pensioenbonus 
op te bouwen. De regeling wordt ingevoerd voor werknemers, zelfstandigen 
en ambtenaren. Op die manier versterken we de wettelijke pensioenen en 
zetten we mensen aan om langer te werken. 


Om een erosie van het pensioenplafond tegen te gaan, zal dit plafond 
naast de verhoging in eenzelfde verhouding als de verhoging van het 
minimumpensioen, minstens een evenredige tred houden met de 
loonstijgingen bij de actieve bevolking. 


De drempelbedragen van toepassing op de solidariteitsbijdrage en de ZIV-
bijdrage zullen eveneens worden aangepast met als doel om te vermijden dat 
deze bijdragen de verhoging van het minimumpensioen neutraliseren.


Tegen 2040 zal de kost van de vergrijzing, in het bijzonder met betrekking 
tot pensioenen, verder stijgen. De regering bekijkt welke hervormingen 
doorgevoerd kunnen worden om de financiële en sociale houdbaarheid te 
garanderen.


De Minister van Pensioenen zal van bij de start van de regering de 
voorbereidende werkzaamheden en het overleg starten om tegen 1/9/2021 
een concreet voorstel aan de Ministerraad voor te leggen.


Deze hervormingen zullen de volgende principes respecteren:


 � Als sociale verzekering vormt het pensioensysteem een sociaal contract 
dat houvast moet bieden voor iedereen, jongeren zowel als ouderen, 
actieven zowel als gepensioneerden;


 � Pensioenbeleid en werkgelegenheidsbeleid vullen elkaar aan en zijn 
afhankelijk van elkaar;


 � Voorbereiding op basis van berekeningen op kruissnelheid, waarbij de 
impact op micro- en macroniveau in kaart wordt gebracht;


 � Behoud van de opgebouwde rechten van de huidige gepensioneerden;


 � De spelregels die voor de ingang van de hervorming van toepassing 
waren, kunnen niet aangepast worden met betrekking tot de reeds 
opgebouwde rechten;


 � De nodige overgangsmaatregelen om voldoende voorzienbaarheid te 
garanderen;


 � Rekening houden met de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
en deze – in de mate van het mogelijke – verminderen;


 � Overleg met de sociale partners in de verschillende systemen;


 � De verschillen tussen en binnen de stelsels (werknemers, zelfstandigen, 
ambtenaren) mogen niet toenemen.


Dit voorstel zal als doelstelling hebben om de voorziene kost van de 
vergrijzing te beheersen en minstens de volgende elementen bevatten:


 � Voor toekomstig gepensioneerden wordt naast een 
minimumloopbaanduur voor het minimumpensioen van 30 jaar 
voortaan ook een voorwaarde van effectieve tewerkstelling van een nog 
te bepalen omvang of een equivalente maatregel ingevoerd;
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 � De solidariteit tussen de hoogste pensioenen en de lagere pensioenen 
wordt versterkt;


 � Er komt meer convergentie tussen en binnen de verschillende stelsels.


Wat de tweede pensioenpijler betreft, blijft het een doelstelling om deze 
verder te veralgemenen. In een eerste stap moet de harmonisering tussen 
arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullend pensioen tot een goed 
einde worden gebracht. Tegelijkertijd worden de sociale partners uitgenodigd 
om te bekijken hoe elke werknemer zo snel als mogelijk gedekt kan worden 
door een aanvullend pensioenplan dat een bijdrage van minstens 3% van het 
brutoloon omvat. 


In overeenstemming met de doelstellingen inzake de minimale 
rendementsgarantie en de prudentiële regels die door de pensioenfondsen 
en de verzekeraars moeten worden toegepast, zal de regering de mogelijkheid 
onderzoeken om engagementen inzake het beleggingsbeleid in de tweede 
pijler aan te moedigen. Deze engagementen zijn bedoeld om, enerzijds, 
desinvesteringen aan te moedigen in sectoren die schadelijk zijn voor 
het milieu en de gezondheid, met inbegrip van fossiele brandstoffen, en 
anderzijds om investeringen in de energietransitie van onze economie aan 
te moedigen.


De kosten (instapkosten, beheerskosten, …) die in het kader van 2de en 3de 
pijler worden aangerekend door financiële instellingen worden in kaart 
gebracht, geanalyseerd en indien nodig worden er maatregelen genomen.


Een belangrijke factor in het verbeteren van het rendement van aanvullende 
pensioenen is de kostenreductie. Dat kan onder meer door administratieve 
en legistieke vereenvoudiging. Daarom zal samen met de stakeholders 
een omstandig overzicht gemaakt worden van de verdere mogelijkheden 
tot automatisering en kostenreductie in het administratieve beheer en de 
afhandeling van aanvullende pensioenen, worden de juridische obstakels in 
kaart gebracht en wordt een stappenplan opgesteld voor de realisatie van 
efficiëntere oplossingen.


In overleg met de sociale partners en op basis van de aanbevelingen van het 
beheerscomité van de Federale Pensioendienst zal de procedure voor de 
controle op de naleving van de verblijfsvoorwaarde door de begunstigden 
van de inkomensgarantie voor ouderen worden geëvalueerd om de 
proportionaliteit ervan te waarborgen.


Het principe van de pensioensplit zal worden bestudeerd.


De verouderde regeling van het ziektepensioen voor arbeidsongeschikte 
ambtenaren zal geëvalueerd worden, in overleg met de sociale partners en 
de deelstaten, zeker voor ambtenaren die nog ver verwijderd zijn van de 
pensioenleeftijd, en meer in lijn worden gebracht met de regeling inzake 
arbeidsongeschiktheid en de daarbij horende reïntegratietrajecten die 
bestaan bij de werknemers.


De regering zal de sinds 2015 in voege zijnde cumulregeling voor personen die 
een overlevingspensioen combineren met een beroepsinkomen evalueren in 
het licht van de inactiviteitsvallen die mogelijk nog bestaan, en desgevallend 
voorstellen doen om deze inactiviteitsvallen aan te pakken, met bijzondere 
aandacht voor de kinderlast.
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De regering onderzoekt de problematiek binnen het stelsel van de 
provinciale en lokale overheidsdiensten (met inbegrip van de statutairen in 
de ex-publieke ziekenhuizen), rekening houdend met de financiële en sociale 
houdbaarheid. De regering onderzoekt ook gelijkaardige problemen binnen 
andere stelsels (bijvoorbeeld journalisten).


Mypension.be wordt uitgebouwd tot de referentietoepassing die burgers 
informeert en sensibiliseert over persoonlijke pensioenrechten, ondersteunt 
en versterkt bij het nemen van beslissingen en de effectieve opname van 
rechten vereenvoudigt. Om de burger een correcter en vollediger beeld te 
geven van zijn financiële toekomst, wordt de pensioencommunicatie via 
mypension.be:


 � Uitgebreid, zodat ze alle soorten pensioenen zoveel als mogelijk omvat, 
zo mogelijk ook buitenlandse; 


 � Meer coherent en bevattelijk gemaakt, met name wat betreft 
berekeningsparameters, coëfficiënten en projecties;


 � Aangevuld met nuttige instrumenten om de burger te helpen bij het 
nemen van goede beslissingen voor zijn toekomst.


Parallel daarmee zal het ook mogelijk gemaakt worden voor de burger 
om zijn gegevens te consulteren en te gebruiken in andere toepassingen 
van zijn keuze zodat hij desgewenst bijkomende diensten kan krijgen met 
betrekking tot zijn pensioen.


1.5. Overheid en ambtenarenzaken
De huidige crisis heeft ons geleerd dat een performant functionerende 
overheid van cruciaal belang is. Bij de opmaak van een omvattend plan 
om de kwaliteit van de dienstverlening van de overheid te verbeteren zijn 
volgende doelstellingen van primordiaal belang:


 � De afbouw van de administratieve lasten voor de burger en de 
ondernemingen, o.a. door de digitale dienstverlening te verbeteren, het 
ontsluiten en het verder ontwikkelen van e-government toepassingen, 
met respect voor de “only once”- en “think small first”-principes, en het 
implementeren van snellere vergunningsprocedures en smart contracts 
met respect voor de wetgeving inzake overheidsopdrachten. Binnen 
de eerste zes maanden leggen de Colleges van Voorzitters een plan 
neer voor een substantiële verlaging van administratieve lasten en een 
reductie van slapende regelgeving voor burgers en ondernemingen;


 � Een vooruitstrevend openbaar ambt, dat een hoog niveau van 
professionalisering en expertise-ontwikkeling combineert en een 
evenwichtige werk-privé-balans;


 � Een modern en competentiegericht personeelsbeleid, dat werknemers 
meer opleidings- en ontwikkelingskansen biedt en de overheid toelaat 
om sneller en wendbaarder adequate profielen te werven ter vervulling 
van de kerntaken van de overheid, en waarbij de mobiliteit binnen 
de overheid wordt gefaciliteerd. De rekruteringsprocedures zullen 
geëvalueerd worden;
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 � Een vereenvoudigde structuur, met een rationalisering van onder meer 
het aantal instellingen en horizontale processen en facilitaire diensten;


 � Het vereenvoudigen en moderniseren van interne administratieve 
procedures en verdere uitbouw van interne controle en interne audit.


 � We voeren een dynamisch personeelsbeleid in voor de mandaathouders 
via onder meer: 


 � het verder objectiveren van de selectieprocedure (met o.a. de 
mogelijkheid tot het externaliseren van het assessment-gedeelte);


 � een dynamisch loopbaanpad waarbij de opgebouwde 
managementexpertise in rekening wordt gebracht bij een 
eventuele verandering van mandaatfunctie of na het succesvol 
beëindigen (en dus niet verlengen) van het mandaat;


 � We zetten in op volledige digitale facturatie (B2G en G2G). Voor 
de overheden worden maatregelen getroffen zodat er steeds tijdig 
betaald wordt. Een jaarlijks transparante rapportering helpt de 
betalingsachterstand te verminderen;


 � We voeren een gecoördineerd federaal beleid inzake open data, onder 
meer als basis voor gefundeerde beleidsbeslissingen. We garanderen 
de beschikbaarheid en toegang tot data voor wetenschappelijk 
onderzoek en burgers door deze toegang verder te optimaliseren, te 
stroomlijnen en te harmoniseren, rekening houdend met regels van 
vertrouwelijkheid en privacy. Het traject daartoe zal uitgewerkt worden 
door een begeleidingscomité met de voornaamste dataleveranciers en 
de gebruikers (onderzoekers, universiteiten);


 � Wij onderzoeken de mogelijkheid om een aantal instellingen samen 
te voegen zoals het studie- en informatiecentrum van de NBB, het 
Federaal Planbureau en de studiedienst van de CRB;


 � Door middelen zoals een rationalisering van de regelgeving 
(overlappende en slapende regelgeving), een correcte toepassing van 
de regelgevingssimpactanalyses, een analyse van uitgaven (spending 
reviews and zero based budgetting) worden deze doelen nagestreefd. Het 
facilitair beleid van de overheid wordt gemoderniseerd;


 � We erkennen de voordelen van vormen van telewerk op het vlak 
van mobiliteit en een betere balans werk-privé. De behoefteplannen 
inzake de huisvesting van federale overheidsdiensten zullen daarom, 
in overleg met de werknemers, structureel rekening houden met 2 
telewerkdagen/week als aanpassing van het gecorrigeerd aantal VTE 
volgens het principe “comply or explain”.


We vormen de Regie der Gebouwen om tot een professioneel geleid 
vastgoedbedrijf voor de Federale overheid op basis van de jaarrapporten 
van het Rekenhof. Deze hervorming focust op een efficiëntere en snellere 
werking, een accurate waardering van het totale overheidspatrimonium, 
responsabilisering van de klanten, een efficiëntere structuur, duidelijke 
operationele doelstellingen en een performant HR-plan. Er komt een audit 
van alle lopende DBFM-projecten (design, build, finance, maintain).
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We ontwikkelen de elektronische overheid verder:


 � De regering stelt het “digital by default”-principe voorop, dat bepaalt dat 
alle procedures standaard digitaal toegankelijk moeten zijn;


 � Tegelijk garanderen we dat de publieke dienstverlening voor iedereen 
toegankelijk moet blijven, ook voor de burgers met weinig digitale 
vaardigheden, een laag inkomen of een beperking. We onderzoeken 
op welke manier een coherent en herkenbaar netwerk van nabijheid 
en toegankelijkheid binnen de bestaande overheidsdienstverlening 
kan worden uitgebouwd om burgers te helpen met het doorlopen van 
hun administratieve procedures en met het gebruiken van digitale 
toepassingen;


 � Er komt een Digitale Brievenbus waar burgers en ondernemingen 
berichten kunnen sturen en ontvangen van de overheid. In 
samenwerking met de deelstaten wordt een Uniek Contact Center 
opgericht dat in eerste lijn burgers en ondernemingen ondersteunt 
ongeacht de opdeling in bestuursniveaus en instanties.


De regering werkt een meer eengemaakte e-government-strategie uit om 
toekomstige digitale prioriteiten en aanbestedingen beter te coördineren, 
onder meer op basis van de Single Digital Gateway-verordening. Om 
samenwerking te promoten, kan worden gewerkt met een bijkomend centraal 
investeringsbudget. Er worden incubatoren opgericht die de ontwikkeling 
van digitale projecten binnen de administratie faciliteren en maximaal 
samenwerken met de privésector. Er komen kleinschalige testprojecten 
inzake GovTech waar innovatieve start-ups en scale-ups kunnen aan werken.


We werken aan een gedragen toekomstvisie voor het geheel van de federale 
culturele en wetenschappelijke instellingen. Met een totaalplan inzake 
patrimonium, een duurzame financiering voor de instellingen en extra 
initiatieven qua publieksbereik zorgen we voor een nieuw elan. 


De regering zal het gebruik van de EDC-kaart (European Disability Card) 
promoten bij de lokale besturen en zorgen dat de kaart ook beter bekend 
wordt gemaakt bij de overheidsdiensten en de politie.


1.6. Armoedebestrijding en toegang tot rechten


 � Armoedebestrijding
Een ambitieus Plan Armoedebestrijding zal in samenspraak met 
armoedeorganisaties, deelstaten, lokale besturen, lokale partners, en andere 
stakeholders worden opgemaakt.


Dit plan is gebouwd op vijf principes:


1. een sterkere detectie van armoede door actief en vroegtijdig armoede op 
te sporen;


2. daardoor een groter en breder bereik van mensen en gezinnen in 
armoede, gecombineerd met een aanklampend beleid dat leidt tot ‘1 
huishouden = 1 armoedeplan’, daartoe ondersteunen we ten volle de 
OCMW’s, die we aansporen om outreachend te werken, vlot gegevens 
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uit te wisselen en goed samen te werken met de eerstelijnsorganisaties, 
de federale overheid en de regionale overheden;


3. het verbeteren van zowel het inkomen van gezinnen in armoede en het 
gebruik van rechten;


4. duurzame banen vormen een zeer belangrijke hefboom voor 
armoedebestrijding;


5. Mensen in armoede zijn als ervaringsdeskundigen een essentiële stem. 
We maken daarom werk van een participatief beleid dat met hen praat, 
in plaats van over hen.


Meer specifiek wordt gefocust op energie- en waterarmoede, privéschulden, 
gezondheidsschulden en de verduidelijking van het begrip “referentieadres”. 
Ook administratieve vereenvoudiging en het wegnemen van feitelijke 
drempels voor mensen in armoede zal een belangrijk deel uitmaken 
van het Plan, evenals een bijzondere aandacht voor kinderarmoede en 
eenoudergezinnen.


We nemen maatregelen om psychologische hulp voor mensen in armoede 
meer toegankelijk te maken.


Daarom stimuleert de regering de OCMW’s om op basis van het REMI-
systeem, zoals ontwikkeld door het Centrum voor budgetadvies en 
-onderzoek (CEBUD), aanvullende financiële steun te voorzien voor 
huishoudens die over een ontoereikend inkomen beschikken, of dat nu gaat 
over een inkomen uit bijstand, uitkering of arbeid. De aanvullende financiële 
steun veronderstelt het meewerken aan een activeringstraject op maat (al 
dan niet via het bestaande GPMI).


De uitkeringen zullen opgetrokken worden richting de armoedegrens, 
en daarnaast worden er aanvullende armoedebestrijdingsmechanismen 
geïntroduceerd zoals het hierboven vermelde REMI-systeem of de ‘territoires 
zéro chômeur de longue durée’. 


Binnen de grenzen van het reglementaire kader inzake de bescherming 
van de privacy, zal de regering zo veel mogelijk komaf maken met het “niet 
opnemen van rechten” en zal ze zich blijven inspannen om sociale rechten 
te automatiseren. Sociale rechten worden maximaal toegekend op basis van 
inkomen in plaats van louter op basis van statuut. Organisaties die sociale 
tarieven, vrijstellingen en verschillende voordelen aanbieden (musea en 
cultuur, energie, telecom, openbaar vervoer, belastingen, sport, enz.) aan 
kwetsbare bevolkingsgroepen (begunstigden van het leefloon, de verhoogde 
tegemoetkoming, de IGO enz.) zullen de Kruispuntbank van Sociale 
Zekerheid intensiever kunnen raadplegen, zodat afgeleide rechten op basis 
van sociale statuten zoveel mogelijk automatisch kunnen worden toegekend. 
De KSZ krijgt de opdracht en de middelen om de nodige applicaties te 
ontwikkelen om rechten automatisch toe te kennen. Voor de rechten die niet 
automatisch toegekend kunnen worden, wordt een digitale tool beschikbaar 
gesteld ten behoeve van de sociaal werkers die op basis van statuut, inkomen, 
woonplaats en gezinssituatie aangeeft op welke lokale en bovenlokale steun 
een huishouden recht heeft.
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De regering zal de nodige maatregelen nemen om schuldenlast door 
gokschulden en gokverslaving te bestrijden. De wetgeving rond de (online) 
kansspelen wordt daarbij geëvalueerd en daarna, indien nodig, bijgestuurd. 
De samenstelling en de werking van de Kansspelcommissie zullen indien 
nodig herzien worden. Er gaat bijzondere aandacht naar de bescherming 
van minderjarigen en de handhaving ten aanzien van aanbieders uit het 
buitenland.


De collectieve schuldenregeling (inclusief de rol van de OCMW’s) wordt 
geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Ethische schuldbemiddeling wordt 
gepromoot.


Wat DAVO betreft, voert de regering zo spoedig mogelijk de aanbevelingen 
van het Rekenhof ter zake uit. De regering neemt de nodige maatregelen opdat 
sneller een ontvangstmachtiging ten gunste van de onderhoudsgerechtigde 
zou toegekend worden in geval van niet-betaling. 


Het samenwerkingsakkoord thuis- en dakloosheid wordt geactualiseerd om 
de dakloosheid aan te pakken in de steden en gemeenten van het land, door 
een ambitieuze verhoging van het aantal trajecten volgens het housing-first 
principe.


Er zal onderzocht worden of de bestaande sociale en fiscale regelgeving nog 
aangepast is aan de moderne samenlevingsvormen (nieuwe vormen van 
cohousing en solidariteit zoals kangoeroewonen) en/of zorgformules en aan 
de keuzes van eenieder.


Een kwaliteitsvolle tewerkstelling is de beste manier om armoede te bestrijden. 
De regering zal de financiële prikkels voor OCMW’s om leefloongerechtigden 
duurzaam te activeren, evalueren en desgevallend bijsturen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met invloedrijke factoren zoals het regionale 
activeringsbeleid en het competentieniveau van leefloongerechtigden.


 � Toegang tot rechten
Inzake prostitutie blijft de bestrijding van seksuele uitbuiting prioritair.


Er zal in overleg met de actoren in het veld nagedacht worden over een 
verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de sekswerkers.


1.7. Ethische dossiers
De partijen die deel uitmaken van de regering engageren zich ertoe om 
inzake ethische aangelegenheden een consensus onder elkaar te bekomen, 
met wederzijds respect voor elkaars standpunten, alvorens wetgevende 
initiatieven te nemen rond deze materies. 


Wat de parlementaire behandeling van de hangende wetsvoorstellen over 
abortus in de Kamer betreft, is het aangewezen om dit verder te bestuderen 
binnen de commissie Justitie van de Kamer, en nadat een onafhankelijk 
multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die 
deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maakt van praktijk en 
wetgeving, verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken 
tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet 
tot stemming over te gaan. 
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Meer in het algemeen engageren de partijen er zich toe om voor ethische 
thema’s een multidisciplinair team van experten de opdracht te geven om 
de wetgeving wetenschappelijk te evalueren en te toetsen aan de praktijk, de 
lacunes in de wetgeving te inventariseren en voorstellen tot aanpassing uit te 
werken vooraleer in consensus wetgevende initiatieven te nemen.


De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat met de ontwikkeling van 
wetenschap en technologie ook het aantal ethische vraagstukken dat op 
ons afkomt, toeneemt. België moet een kenniseconomie met hoge ethische 
standaarden worden waarin wetenschappelijke vrijheid en fundamentele 
burgerrechten elkaar niet in de weg zitten maar elkaar net versterken. 
Daarom zal de regering bekijken hoe we tot nieuwe ethische evenwichten 
kunnen komen in belangrijke domeinen zoals privacy, bio-ethiek, robotica 
en artificiële intelligentie.
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Een welvarend land
2.1. Relance en transitie


2.1.1. Tijdelijke ondersteunende maatregelen
Veel sectoren zijn rechtstreeks getroffen door de coronacrisis en sommige 
zijn nog steeds aanzienlijk getroffen.


In functie van de evolutie van de pandemie, zal de regering geval per geval 
de opportuniteit beoordelen van de verlenging of wijziging van bepaalde 
tijdelijke steunmaatregelen die tijdens de coronacrisis genomen werden. 


Met de verdere uitrol van het exitscenario en het hernemen van de economische 
en maatschappelijke activiteiten wordt het tijd om de steunmaatregelen af te 
bouwen en te vervangen door een sociaal-economisch relanceplan dat in 
samenwerking en overleg met de deelstaten wordt opgemaakt.


De regering sluit elke toegang tot steun- en relancemaatregelen uit voor 
ondernemingen die actief zijn in belastingparadijzen zonder een rechtmatige 
financiële of economische behoefte te kunnen bewijzen (cfr. wetsontwerpen 
Corona I, II en III).


2.1.2. Interfederaal relance- en transitieplan
Dit plan moet ons land een elektroschok geven, onze economie versterken, 
ons land voorbereiden op de toekomst, het concurrentievermogen en onze 
strategische sectoren ondersteunen. We hebben immers een dynamische en 
welvarende economie nodig. Dit biedt een basis voor welvaart. In de eerste 
plaats via het creëren van tewerkstelling. Het hebben van een kwaliteitsvolle 
job is de beste sociale bescherming tegen armoede en bestaanszekerheid. 
Daarnaast draagt al wie sociale bijdragen en belastingen betaalt mee bij aan 
onze sterke sociale zekerheid en aan de samenleving. 


Dit plan zal eveneens tot doel hebben om de transitie naar een duurzame en 
veerkrachtige economie te maken.


Het relance- en transitieplan heeft een aantal kortetermijndoelstellingen 
maar biedt ook een kader voor de langere termijn. Ons land heeft nood aan 
een investeringsplan dat duidelijk en stabiel is doorheen de tijd.


In 2020 en 2021 is het cruciaal dat de solvabiliteit en liquiditeit van de 
bedrijven verder wordt versterkt. Zo zullen ze de mogelijkheid hebben om 
voor de belastbare tijdperken die verbonden zijn aan de aanslagjaren 2022, 
2023 en 2024 een deel van hun winst vrij te stellen door deze winst te boeken 
op een vrijgestelde wederopbouwreserve, waarbij de voorwaarden van huidig 
ingediende wet worden geïntegreerd.


De Wederopbouwreserve heeft als doel de door de coronacrisis aangetaste 
solvabiliteit van onze ondernemingen te versterken. De maatregel laat 
aan vennootschappen toe om gedurende drie belastbare tijdperken een 


22
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“wederopbouwreserve” aan te leggen op het einde van het boekjaar met 
betrekking tot de aanslagjaren 2022, 2023 of 2024.


Deze wederopbouwreserve laat zo toe om toekomstige winsten fiscaal 
voordelig in de vennootschap te houden, op voorwaarde dat het eigen 
vermogen en het tewerkstellingspeil worden behouden.


Deze maatregel kent dus een belangrijk stimulerend effect op het herstel van 
de solvabiliteit omdat ze vennootschappen toelaat zo snel als mogelijk terug 
over een gelijkwaardig eigen vermogen te beschikken zoals dat het geval was 
voor het COVID-19 tijdperk.


Belangrijke voorwaarden zijn:


 � Een tewerkstellingsvoorwaarde: er is een directe link met het 
personeelsbestand en dus de tewerkstelling, waardoor de maatregel 
onrechtstreeks ook de tewerkstelling stimuleert en minstens op peil 
houdt. Zo zal, indien de loonmassa van het bedrijf teveel zou dalen, er 
proportioneel geknibbeld worden aan het verleende fiscale voordeel;


 � Vennootschappen die rechtstreekse deelnemingen aanhouden in 
belastingparadijzen of die betalingen verrichten die niet economisch 
of financieel verantwoord kunnen worden, worden uitgesloten;


 � De Wederopbouwreserve is belastbaar op het moment dat er een 
kapitaalsvermindering, dividenduitkering of liquidatie gebeurt. Op 
die manier voorziet de maatregel in een evenwicht tussen fiscale steun 
enerzijds en rechtvaardigheid anderzijds.


Investeringen zijn noodzakelijk om onze economie een boost te geven te 
midden van een economische crisis, maar zijn ook noodzakelijk om de 
productiviteit op te trekken. Het niveau van de bruto publieke investeringen 
in ons land ligt in 2019 bij 2,6%. Dit is relatief laag in vergelijking met het 
gemiddelde binnen de Europese Unie dat rond 3% ligt.


Het is de verantwoordelijkheid van alle beleidsniveaus om op dit moment 
binnen hun bevoegdheden al het mogelijke te doen om deze ratio op te 
trekken. We streven naar een publieke investeringsratio van 4% tegen 2030, 
waarbij alvast de federale overheid zijn deel zal doen, rekening houdend 
met zijn huidig aandeel binnen de publieke investeringen. Daarbij pogen we 
zoveel mogelijk geplande investeringen naar voren te trekken. Dit maakt een 
belangrijk deel uit van het relance- en transitieplan. 


De publieke investeringen worden ingepast in het Europese kader. Er wordt 
maximaal teruggevallen op externe financiering.


Een toename van de overheidsinvesteringen is een belangrijk instrument 
om de economie terug aan te zwengelen. Voor die investeringen moet 
immers materiaal worden aangekocht en arbeid ingezet. Dat leidt dan 
weer tot een verhoging van de economische activiteit en tot behoud van 
inkomens, wat op zijn beurt de vraag versterkt. De economische activiteit zal 
dan ook groter zijn dan het bedrag van de aanvankelijke investering. Deze 
bijkomende economische ontwikkeling wordt vaak aangeduid met de term 
“multiplicatoreffect”. Op die manier ontstaat er dus een positieve spiraal 
tussen groei, investeringen en jobcreatie.







32Regeerakkoord 30/09/2020


Bovendien kunnen deze investeringen (indien goed gekozen) op langere 
termijn ook het groeipotentieel van onze economie aanzienlijk versterken. 
Dit laat wellicht ook toe om bepaalde essentiële activiteiten opnieuw lokaal 
te organiseren. Een betere infrastructuur zorgt er immers voor dat de 
welvaart duurzaam kan groeien en tegelijk het welzijn van de werkenden 
kan verbeteren. Een dergelijk investeringsbeleid zal bedrijven ook toelaten 
meer te exporteren, meer te produceren en uiteindelijk ook van hun 
kant (nog) meer te investeren in ons land. Daarbij kan het zowel gaan 
om uitbreidingsinvesteringen als om investeringen in productinnovatie 
of in de modernisering van het productieapparaat. Dit voedt dan weer 
de technologische vooruitgang en biedt nieuwe kansen voor groei en 
werkgelegenheid. Op haar beurt verbetert dit de koopkracht van de 
werknemers en garandeert het de financiering van de sociale zekerheid.


Ten slotte zullen deze publieke investeringen essentieel zijn voor het bereiken 
van de Europese doelstellingen in het kader van de Green Deal en voor de 
omslag van een lineaire naar een circulaire economie.


Er moet dus een interfederaal investeringsplan worden opgesteld om dit 
te concretiseren en onze instrumenten te moderniseren zodat ons land 
competitief en welvarend blijft. Dit zal gebeuren in samenwerking met de 
plannen van de deelstaten en in overleg met de lokale autoriteiten.


Het investeringsplan zal zich inpassen in de continuïteit van de verschillende 
domeinen, die eerder ook gedefinieerd zijn in het Nationaal Pact voor de 
strategische investeringen, vooral wat betreft:


 � Digitalisering en innovatie van de gezondheidszorg;


 � Energietransitie;


 � Verbetering van onze infrastructuur en mobiliteit;


 � Onderwijs en academisch onderzoek;


 � De digitale agenda (incl. digitaliseren van overheidsdiensten); met 
strikte inachtneming van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, het delen van openbare gegevens ten behoeve van burgers 
en waarde creërende bedrijven (kmo’s, start-ups, enz.), onder toezicht 
van de autoriteiten.


 � Cyber security.


De bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de deelstaten zal 
daarbij volledig worden gerespecteerd.


Daarbij zal bijzondere aandacht gaan naar de domeinen die relevant zijn in het 
kader van de ontwikkeling van de European Green Deal en Next Generation. 
Dit zal de investeringen om de energietransitie te ondersteunen aanzienlijk 
doen stijgen, conform de aanbevelingen van de Europese Commissie. 


Inzake digitalisatie: versterking van het digitaal actieplan Digital Belgium en 
investeringen die de ‘digital competitiveness’ van België versterken:


 � Verbetering van de digitale dienstverlening door de federale overheid, 
in het bijzonder mHealth, eHealth en eJustice;


 � Versterking van het tech ecosysteem, met bijzondere aandacht voor 
nichesectoren waar België voorop loopt;
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 � Verbeteren van digitale vaardigheden, met het oog op het dichten van 
de digitale kloof;


 � Ontwikkeling van een federale datastrategie, voor het inzetten van big 
data (geen individuele data) voor publieke doeleinden zoals bevorderen 
van gezondheid of verbeteren van mobiliteit.


Inzake energie zullen de investeringen vooral worden toegespitst op:


 � Het energiezuinig maken van overheidsgebouwen;


 � De ontwikkeling van grote infrastructuur voor elektrische flexibiliteit 
en een betere energieopslag; 


 � De gasnetwerken en de elektriciteitsnetwerken (Fluxys en Elia), en in 
het bijzonder de interconnecties met de buurlanden en de productie 
van groene waterstof voor industrieën en vrachtvervoer waarvoor 
elektrificatie niet mogelijk is;


 � In samenwerking met de gewesten en met respect voor elkaars 
bevoegdheden kunnen investeringen worden toegespitst op:


 � Het energiezuinig maken van particuliere woningen;


 � De ontwikkeling van het gebruik van accu’s en batterijen;


 � De ontwikkeling van herbruikbare energiebronnen.


Inzake mobiliteit zullen de investeringen op federaal niveau voornamelijk 
worden toegespitst op: 


 � De ontwikkeling van het spoorwegnet en van het spooraanbod, en het 
verbeteren van de stiptheid; 


 � De verbetering van de verbindingen met de buitenlandse 
spoornetwerken;


 � De oprichting van multimodale platformen en de ontwikkeling 
van fietssnelwegen en slimme mobiliteitsoplossingen, dat alles in 
samenwerking met de deelstaten;


 � De verbetering van de toegankelijkheid van de industrie-, haven- en 
bedrijvenzones, in samenwerking met de deelstaten;


 � De versnelde implementatie van het GEN;


 � De verbetering en intensifiëring van het goederenvervoer per spoor en, 
in samenwerking met de deelstaten, over de binnenwateren;


 � Om het wetgevend proces te verbeteren en om bestuursgeschillen nog 
sneller te kunnen beslechten, worden de procedures bij de Raad van 
State geëvalueerd en desgevallend herbekeken om de doorlooptijd te 
verkorten en de rechtszekerheid te bevorderen.


Het relance- en institutieplan speelt dan ook volop in op de mogelijkheden 
die het EU Herstelfonds en de European Green Deal aan ons land bieden, en 
zorgt voor een correcte verdeling tussen de federale overheid, de deelstaten 
en de lokale autoriteiten. Het overleg wordt opgestart van zodra dit mogelijk 
is.
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Om snel effect te sorteren, zal het herstel- en strategisch investeringsplan 
krachtdadig moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de belangen 
van alle betrokken partijen. De regering zal daartoe een beleidscel oprichten, 
waarin vertegenwoordigers van alle deelstaten die bij de investeringen 
betrokken zijn, zetelen. In dit orgaan worden de leden van het kernkabinet 
eveneens vertegenwoordigd. Voor een effectieve en snelle uitvoering van 
investeringsprojecten zal de regering zich laten leiden door de conclusies van 
de werkgroep “vergunningen” (april 2018) die in het kader van het Nationaal 
Strategisch Investeringspact is opgericht (verbetering van de kwaliteit van 
de inhoud en de maatschappelijke ondersteuning van investeringsprojecten; 
stimulering van een actief en kwalitatief projectbeheer; gebruik van de 
techniek van het samenwerkingsakkoord om een grotere harmonisatie tussen 
regelgeving en besluitvorming te bevorderen; invoering van een effectieve 
en efficiënte gerechtelijke controle; rol van de beleidscel).


In het kader van de relance zal de overheid in hoge mate afhankelijk zijn van 
overheidsopdrachten. Deze moeten worden verbeterd, om ze voorbeeldig te 
maken (met name wat betreft hun sociale en milieuaspecten), transparant en 
vooral effectief, om de beroepen en vertragingen die ze kunnen veroorzaken 
te voorkomen. De wet op de overheidsopdrachten zal in deze geest worden 
geëvalueerd en aangepast.


Er zal ook via verschillende kanalen worden geïnvesteerd, onder meer 
via overheidsfinanciering (Europa, federaal en deelstaten), via de 
alternatieve financiële instrumenten om de private financiering zoals 
energieprestatiecontracten (EPC’s) en Publiek-Private Samenwerking (PPS) 
aan te zwengelen, via de sturing van privékapitaal in de richting van de 
financiering van de energietransitie, via het rationeel gebruik van de fondsen 
voor infrastructuurinvesteringen en, indien mogelijk, via de mobilisatie van 
nucleaire voorzieningen in overleg met de producenten en met een strikt 
respect voor de beschikbaarheid van middelen met het oog op ontmanteling. 
Bovendien kan dankzij het plan aan de investeerders een langetermijnvisie 
worden aangereikt en kunnen er voor die lange periode administratieve- 
en rechtszekerheid en soms fiscale waarborgen worden geboden, na 
evaluatie van de verhouding tussen snelheid, kwaliteit, financieringskost en 
begrotingsaanrekenbaarheid.


De regering zal ook maatregelen nemen om private investeringen aan te 
zwengelen. Met het oog op het stimuleren van productieve investeringen zal 
de verhoogde investeringsaftrek worden verlengd met twee jaren. De huidige 
investeringscriteria worden geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd.


De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zal in het kader van een 
gedelegeerde opdracht het initiatief nemen om een transformatiefonds op te 
richten. Institutionele investeerders zoals verzekeraars en pensioenfondsen 
evenals private investeerders zullen uitgenodigd worden om tot het fonds 
toe te treden. Het fonds zal ook openstaan voor de regionale publieke 
investeringsmaatschappijen. De doelstelling is om cruciale ondernemingen te 
ondersteunen, hun solvabiliteit te versterken en hen te helpen heroriënteren in 
functie van de lange termijnuitdagingen waarmee we worden geconfronteerd 
zoals bv. de strijd tegen de klimaatverandering, de digitalisering, … Het 
transformatiefonds zal bij de selectie van de investeringsdossiers worden 
bijgestaan door een onafhankelijk investeringscomité.







35Regeerakkoord 30/09/2020


Vanuit het oogpunt van respect voor het principe van deugdelijk bestuur 
en een duidelijke scheiding tussen de rol van de Staat als aandeelhouder en 
die van regulator, zou het de regel moeten zijn dat alle participaties van de 
federale staat in eenzelfde vehikel worden gecentraliseerd, dat wil zeggen op 
de balans van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het zou 
in de toekomst om een grondbeginsel gaan waarop men eventueel enkele naar 
behoren gerechtvaardigde uitzonderingen zou kunnen voorzien. Dit opent 
meteen ook de mogelijkheid om een slagkrachtig instrument te hebben dat 
een significante rol kan spelen in de investeringen die de regering prioritair 
voor ogen heeft in deze legislatuur, met name digitalisatie, energietransitie, 
mobiliteit en gezondheid. Ook kan FPIM dan zijn taak uitvoeren in de 
verankering van voor het land strategische assets.


De organisatie en de leiding van het FPIM moet de versterking van diens 
missies reflecteren. Onder andere wordt in de schoot van FPIM de expertise 
rond de structurering van investeringen verder versterkt en opgebouwd.


De regering onderzoekt eveneens hoe de activering van het spaargeld 
in duurzame ecologische projecten, met een hoger rendement dan de 
spaarrekeningen, kan worden aangemoedigd. Denk bijvoorbeeld aan het 
systeem van de groene banken.


De regering sluit conventies af met de betrokken sectorfederaties om de 
komende bestuursperiode prioritair in te zetten op de strategische focus 
van het pact. Met de financiële sector (banken, vermogensbeheerders, 
leasingmaatschappijen...) wordt een conventie afgesloten om de financiering 
te bevorderen van de projecten die verband houden met de strategische focus. 
Samen met deze actoren organiseert de regering een investeringsconferentie 
om projecten en investeerders samen te brengen rond de doelstellingen van 
het investeringspact. 


In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor 
de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het 
Belgisch grondgebied. 


Er zal op korte termijn een draagvlak bij alle stakeholders gecreëerd worden 
voor de invoering van 5G en de uitrol van glasvezel. Daarbij zal rekening 
gehouden worden met de wetenschappelijke informatie ter zake (incl. 
gezondheidsaspecten), evenals de veiligheidsaspecten, de impact op het 
energieverbruik en de bevoegdheden van de deelstaten.


De regering stelt zichzelf als doel om elektronisch betalen fors uit te 
breiden. De consument moet steeds de mogelijkheid krijgen om cashloos te 
betalen. De plafonds voor contactloos betalen worden verder opgetrokken. 
In dat kader zullen de ondernemersorganisaties, de organisaties voor 
consumentenbescherming en de banken worden geconsulteerd. 


Het is niet de bedoeling om betalingen met cash geld volledig af te schaffen, 
maar de regering wenst het aantal transacties dat cash betaald wordt, wel 
drastisch terug te brengen tegen het einde van de legislatuur.


De regering zal erover waken dat de inspanningen en hervormingen van 
de voorbije regeringen om de productiviteit van de Belgische economie te 
verbeteren, behouden blijven.
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Teneinde een goed evenwicht te hebben tussen concurrentiekracht en 
koopkracht verzekert de regering een vergelijkbare ontwikkeling met de 
buurlanden. Om dit te bereiken wordt in de eerste plaats in overleg met de 
sociale partners met omzendbrieven gewerkt. De minister van werk zal dit in 
overleg en in samenspraak met de ministerraad doen.


Er wordt een bijkomende strategie ontwikkeld om de productiviteit op lange 
termijn te verbeteren. Daartoe zal onder andere:


 � De (eerlijke) concurrentie tussen ondernemingen worden bevorderd;


 � Een proactief beleid ter bescherming van de consument worden 
gevoerd;


 � Een open datastrategie worden ontwikkeld bij de overheid;


 � Een verdere digitalisering van de overheidsdiensten worden 
doorgevoerd;


 � Een plan worden doorgevoerd om de administratieve lasten te verlagen: 
een gefocuste en efficiëntere overheid qua digitale dienstverlening, 
ontsluiting en ontwikkeling van e-governement toepassingen, snellere 
vergunningsprocedures, smart contracts, enz.;


 � Een energienorm worden ingevoerd voor ondernemingen en 
consumenten.


De regering zorgt voor een globale strategie, in overleg met de regio’s voor 
hun bevoegdheden, voor buitenlandse investeringen en voor exportsteun. In 
dit verband zal Credendo de bevoorrechte interface zijn.


Een orgaan, opgemaakt uit experten uit de academische wereld, uit het 
overheidsbeleid en uit de ondernemerswereld (die zowel de werknemers als 
de werkgevers vertegenwoordigen), gebaseerd in België of elders, is belast 
met het spijzen en evalueren van het relance- en transitieplan en, naar gelang 
het geval, aanbevelingen te maken.


2.2. Arbeidsmarkt en organisatie


2.2.1. Arbeidsmarkt
We beschermen de mensen en het sociaal weefsel. Door de bedrijven tegen 
de crisis te beschermen, worden ontslagen zoveel als mogelijk vermeden. 
Maatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht, bevriezing 
van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen hebben de voorbije 
maanden de koopkracht van de werknemers en zelfstandigen beschermd. 


Als alternatief voor een verdere verlenging van het corona-ouderschapsverlof 
wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, op basis van een specifiek 
quarantaine attest mogelijk gemaakt voor ouders van schoolgaande kinderen, 
kinderen in crèches en kinderen met een handicap in een voorziening, 
wanneer zij enkel thuis kunnen worden opgevangen omwille van COVID-19. 
Dit attest dient om deze ouders toegang te geven tot het stelsel van tijdelijke 
werkloosheid wegens COVID-19. Het reglementair kader wordt aangepast 
om ervoor te zorgen dat deze vorm van tijdelijke werkloosheid voor de 
betrokken ouders ingang kan vinden.
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De regering ondersteunt de SURE-verordening waarbinnen de Unie aan 
een lidstaat die een ernstige economische verstoring ondervindt of dreigt 
te ondervinden als gevolg van de COVID-19 uitbraak financiële bijstand kan 
verlenen. Ze vraagt om deze bijstand aan te houden zolang de COVID-19 
pandemie duurt.


De regering zal de socio-economische impact van de COVID-19 pandemie, 
evenals de ondersteuningsmaatregelen die genomen zijn, monitoren op het 
niveau van de werknemers, de bedrijven en de economie. 


Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het welzijn op het werk in de cruciale 
sectoren en de essentiële diensten. De werkomstandigheden in deze sectoren 
en diensten zullen geëvalueerd worden door de Hoge Raad voor Preventie 
en Bescherming op het Werk.


Tegen 2030 is de doelstelling om een werkzaamheidsgraad van 80% te 
bereiken. Dit vereist dat ook wordt gewerkt op de inactiviteitsgraad, die 
momenteel 22,8 % bedraagt in de categorie van 25 tot 64 jaar


Hiertoe organiseert de federale regering jaarlijks een 
werkgelegenheidsconferentie om, samen met de deelstaten, de sociale 
partners en andere stakeholders, concrete actieplannen uit te werken en te 
evalueren. 


De regering zal op structurele wijze met de deelstaten overleggen om in 
een geest van samenwerkingsfederalisme tot de nodige maatregelen te 
komen die het arbeidsmarktbeleid van de deelstaten kunnen flankeren en 
ondersteunen. Er wordt eveneens onderzocht hoe subregionale maatregelen 
oftewel ‘place-based policies’ kunnen worden uitgevoerd, met respect voor 
eenieders bevoegdheden, bijvoorbeeld inzake de fiscale behandeling van 
overuren of de invoering van ‘territoires zéro chômeur de longue durée’. 


De regering hecht een groot belang aan het sociaal overleg en wenst daarom 
op een constructieve manier in dialoog te gaan met de sociale partners over 
de verschillende sociaal-economische thema’s. De regering engageert zich 
ertoe om de sociale partners een redelijke termijn te geven om zelf tot een 
akkoord te komen, met respect voor het vooropgestelde budgettair kader en 
de politieke oriëntaties, en om deze akkoorden vervolgens te valoriseren.


De arbeidsmobiliteit naar sectoren waar er tekorten zijn, wordt bevorderd. 
Dit vereist om- en bijscholing, evenals heroriëntatie. In samenspraak 
met de sociale partners bekijkt de regering hoe artikel 39ter van de 
Arbeidsovereenkomstenwet kan worden hervormd en uitvoerbaar kan 
worden gemaakt. Het is de bedoeling om ontslagen werknemers te stimuleren 
via inzetbaarheidsmaatregelen. 


Werkzoekenden moeten zo snel als mogelijk terug naar de arbeidsmarkt 
worden geleid. De arbeidsmobiliteit tussen de arbeidsmarktregio’s moet 
daarbij worden bevorderd.


De regering zal, in overleg met de sociale partners en de deelstaten, inzetten 
op vorming en opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan. 


Om de werknemers zo goed mogelijk voor te bereiden op de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt, zal er in overleg met de sociale partners en de deelstaten 
een “individuele opleidingsrekening” ingevoerd worden, die gedurende de 
volledige loopbaan gebruikt kan worden. Binnen het kader van de wet werkbaar 
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en wendbaar werk, is het de bedoeling er op interprofessioneel niveau voor 
te zorgen dat elke VTE gemiddeld recht heeft op vijf opleidingsdagen (of het 
aantal uren dat daarmee overeenstemt) per jaar. De ambitie is om voor het 
einde van de legislatuur voor elke werknemer tot een individueel recht op 
opleiding te komen. Bedrijven met minder dan 10 werknemers en bedrijven 
met minder dan 20 werknemers blijven mutatis mutandis onder de systemen 
van uitzonderingen of afwijkingen vallen.


De regering zal eveneens fiscale voordelen uitwerken voor bedrijven die 
hun werknemers meer opleidingsuren toekennen dan wat reglementair is 
bepaald, waarbij buitenkanseffecten zoveel mogelijk vermeden moet worden. 
De bedoeling is om die bedrijven te ondersteunen die nu onvoldoende 
opleidingen aanbieden.


De werkzaamheidsgraad en de activiteitsgraad kunnen maar substantieel 
stijgen als we ook vooruitgang boeken bij de kwetsbare groepen. Heel wat 
mensen willen werken maar ervaren daarin obstakels.


Mensen die inactief zijn op de arbeidsmarkt worden aangemoedigd en 
geholpen om de stap naar werk te zetten. Het gaat in het bijzonder over 
mensen met een leefloon, langdurig zieken en mensen met een handicap. 
Ook drempels voor werkgelegenheid en om (meer) te werken, worden 
weggenomen. We versterken hierover het overleg en de samenwerking met 
de deelstaten (onder andere IMC, Nationale Hoge Raad Personen met een 
Handicap).


Zowel binnen de werkloosheidsverzekering als binnen het leefloon, wordt 
de cumulregeling geoptimaliseerd opdat meer werken meer lonend wordt.


De regeling “springplank naar zelfstandige” wordt geëvalueerd en verbeterd.


Voor mensen met een handicap is de leidraad in het beleid het Verdrag van 
de VN inzake de rechten van personen met een handicap.


Ook voor mensen met een handicap worden de financiële drempels om 
(deeltijds) te kunnen werken weggewerkt. De regering zal voor deze doelgroep 
een systeem van vrijwillige werkhervatting uitwerken dat geïnspireerd is 
op dat van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met aandacht voor de 
specificiteit van de doelgroep.


We ondersteunen ook ondernemerschap bij personen met een handicap 
en zorgen ervoor dat zij gemakkelijker een zelfstandige activiteit kunnen 
opstarten. We doen dit onder andere door specifiek voor deze groep de 
financiële drempels te verlagen om toe te treden tot het sociaal statuut voor 
de zelfstandigen.


We gaan uit van een positieve benadering, waarbij we kijken naar wat mensen 
kunnen en willen zo iedereen alle kansen geven om te participeren aan de 
maatschappij.


De re-integratie van langdurig zieken op het werk en de arbeidsmarkt wordt 
verder versterkt, in overleg met de sociale partners. Daarom zullen o.a. 
de aanbevelingen in het unaniem advies (nummer 2099) van de NAR van 
september 2018 worden uitgevoerd. 


De organisatie en het beheer van de re-integratietrajecten zal geëvalueerd 
worden. De procedures worden vereenvoudigd en gestroomlijnd zodat meer 
werknemers (sneller) een re-integratietraject kunnen starten en succesvol 
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beëindigen. Dit traject gaat uit van een multidisciplinaire aanpak waarbij de 
arbeidsbemiddelingsdiensten tijdig betrokken worden.


Zowel ondernemingen als werknemers moeten met raad en daad worden 
bijgestaan om de re-integratietrajecten op te starten en tot een succesvol 
einde te brengen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld disability managers worden 
ingezet. Het multidisciplinair karakter van de begeleiding wordt daarbij 
bewaakt.


We starten een reflectie om dezelfde filosofie met begeleiding op maat toe te 
passen op andere doelgroepen zoals ambtenaren en zelfstandigen, in overleg 
met de betrokken sociale partners.


We willen de blijvende instroom in (langdurige) arbeidsongeschiktheid 
voorkomen door werkgevers en werknemers te ondersteunen bij meer 
werkbaar werk, in overleg met de sociale partners.


De responsabilisering van alle betrokken actoren, d.w.z. werkgevers, 
werknemers en artsen (huisarts, arbeidsarts, adviserend arts) is hierbij van 
groot belang, zowel op vlak van preventie als op vlak van re-integratie. 
Wanneer de organisatie en het beheer van de re-integratietrajecten op punt 
is gezet, incl. de nodige ondersteuning, worden in dat kader ook financiële 
prikkels onderzocht.


De strijd voor diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie krijgt 
bijzondere aandacht. De regering voert de academische monitoring van 
diversiteit en discriminatie op sectorniveau in.


Daarnaast wordt de toepassing van de bestaande discriminatietoetsen 
verbeterd. 


De sociale inspectie moet discriminatietoetsen kunnen uitvoeren op basis 
van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve 
aanwijzing. Het schriftelijk en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur 
of procureur des konings blijft behouden. Er mag tegelijk nooit sprake zijn 
van uitlokking.


De regering zal maatregelen nemen om werkgevers bewust te maken van het 
belang van non-discriminatie tijdens de hele loopbaan, van de aanwerving 
tot het einde van de loopbaan.


Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de activiteits- en 
werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers.


Teneinde de effectieve loopbaanduur van de werknemers op te trekken, zullen 
er maatregelen worden genomen inzake eindeloopbaanregeling. Dat kan o.a 
worden gerealiseerd via het deeltijdse pensioen, de zachte landingsbanen, de 
vorming en heroriëntatie doorheen de loopbaan, en door de overdracht van 
knowhow tussen generaties van werknemers te bevorderen.


De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal op korte termijn een studie 
afleveren over het verband tussen loon en anciënniteit. De regering vraagt 
aan de (sectorale) sociale partners om op deze basis een debat over het 
verloningspakket op te starten.
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We besteden ook specifieke aandacht aan (alleenstaande) ouders. We 
onderzoeken, binnen de federale bevoegdheden, welke financiële en andere 
drempels we kunnen wegnemen, zodat het voor hen gemakkelijker wordt 
om werk en gezin te combineren.


De regering start een overleg op met de sociale partners over de 
vereenvoudiging, harmonisering en optimalisering van de verschillende 
verlofstelsels, met specifieke aandacht voor de motieven zorg en combinatie 
van werk en gezin.


De verschillende contractvormen op onze arbeidsmarkt worden geëvalueerd. 
Daarbij wordt zowel hun plaats binnen het socio-economisch weefsel bekeken 
als de impact op het inkomen en de werkzekerheid.


Om tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt zal de nieuwe 
regelgeving betreffende de ‘unieke’ verblijfsvergunning in overleg met de 
gewesten en de sociale partners worden aangepast. Een elektronisch platform 
wordt ontwikkeld zodat aanvragen kunnen worden opgevolgd en shopping 
wordt tegengegaan.


2.2.2. Arbeidsorganisatie
De regering zal werknemers en werkgevers alle kansen bieden om het nieuwe 
werken en alle opportuniteiten die er aan verbonden zijn, volop te omarmen. 
In het werken van de toekomst is niet alleen het financiële belangrijk, maar 
spelen ook talloze andere aspecten een rol. We veranderen vaker van job 
en we combineren vaak verschillende activiteiten. Levenslang leren oftewel 
het continu updaten van kennis en vaardigheden is dan ook ontzettend 
belangrijk. Maar ook het aspect tijd is cruciaal. Zo zijn heel wat mensen 
op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en andere tijdsbestedingen. 
Thuis- en telewerk, maar ook andere vormen van flexibiliteit ten voordele 
van de werknemer, spelen daarbij een belangrijke rol. En ook de mate van 
autonomie en zelfsturing die werknemers aan de dag kunnen leggen, is een 
belangrijke factor voor hun welzijn, voor de voldoening die ze halen uit werk.


De strijd tegen stress en burn-out blijft belangrijk en wordt verder gevoerd, 
in samenwerking met de sociale partners. De ervaring die werd opgebouwd 
bij de recente (piloot)projecten door de Nationale Arbeidsraad wordt daarbij 
meegenomen.


De coronacrisis heeft tijdelijk tot een massaal gebruik van thuiswerk 
geleid, waardoor de arbeidstijd in veel gevallen ook volledig anders werd 
georganiseerd. Bij werkgevers en werknemers leeft een sterke vraag om deze 
manier van werken verder te kunnen zetten. Dit moet werknemers ook in 
staat stellen werk en privéleven beter te combineren. In dat opzicht zal de 
regering in samenwerking met de sociale partners een interprofessioneel 
kader uitwerken dat toelaat meer flexibiliteit af te spreken terwijl de 
bescherming van de werknemers wordt gewaarborgd. 


In overleg met de sociale partners, mede op basis van de ervaringen opgedaan 
tijdens de recente periode, zal onderzocht worden of bijkomende maatregelen 
kunnen worden genomen om het maatschappelijk en economisch potentieel 
van telewerken te realiseren.
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De regering stelt, in overleg met de sociale partners, de voorwaarden vast 
waarbinnen afwijkingen op de standaard arbeidsduur en arbeidstijd kunnen 
worden ingevoerd voor ondernemingen met een syndicale delegatie of 
die sociale verkiezingen organiseren en dit met respect voor de wetgeving 
betreffende arbeidstijd. 


De regering onderzoekt welke redenen aan de basis liggen voor de beperkte 
aanwezigheid in ons land van o.a. verdeelcentra in het kader van e-commerce. 
Daarbij gaat zij, in overleg met de sociale partners, na of en in welke mate 
een wijziging van de reglementering rond avond- en nachtarbeid aan een 
oplossing kan bijdragen.


Het welzijn op het werk en de combinatie van privé- en beroepsleven moeten 
verder worden verbeterd, in overleg met de sociale partners. Het beperken 
van verplaatsingen en het verkorten van de woon-werktrajecten maken daar 
ook deel van uit.


Het systeem van de huidige RSZ-bijdragevermindering voor de collectieve 
arbeidsduurvermindering – dat weinig gebruikt wordt – wordt geëvalueerd 
en desgevallend aangepast.


De regering roept de sociale partners op om op het niveau van de sectoren of 
ondernemingen het loopbaansparen voor iedere werknemer toegankelijk te 
maken. In het kader van dat overleg kunnen zij aan de regering voorstellen 
om andere elementen dan deze opgenomen in de wet werkbaar en wendbaar 
werk, toe te voegen.


De regering zal het systeem van de werkgeversgroepering in overleg met de 
sociale partners evalueren en – indien nodig – verbeteren.


De regering zal het concept van een “entreprise libérée” samen met de sociale 
partners onderzoeken.


De regering spoort werkgevers en werknemers aan om langere perioden 
van tijdelijke werkloosheid aan te wenden om opleiding te volgen. Met 
de deelstaten wordt overlegd om een opleidingsaanbod te organiseren 
voor werknemers van wie de tijdelijke werkloosheid een langere of meer 
structurele duur heeft. 


De regering onderzoekt samen met de sociale partners hoe werknemers die 
op structurele tijdelijke werkloosheid komen, tijdelijk tewerkgesteld kunnen 
worden bij een andere werkgever, met de mogelijkheid om terug te keren 
zodra de activiteit zich herstelt. Het kader dat daarvoor wordt uitgewerkt, 
moet misbruiken die samenhangen met terbeschikkingstelling voorkomen.


De regering zal met de sociale partners het ‘Kaderakkoord van  de Europese 
sociale partners over de digitalisering’ van 22 juni 2020, waarin ook de 
mogelijkheid tot deconnecteren wordt besproken, uitrollen.


Uitzendarbeid heeft zijn verdienste bij het snel en vlot invullen van tijdelijke 
behoeften aan personeel en als opstap naar vast werk. De regering wil wel 
vermijden dat uitzendkrachten gedurende lange periodes afhankelijk zijn 
van opeenvolgende dagcontracten (bij eenzelfde gebruiker). Het oneigenlijk 
en overmatig gebruik daarvan zal bestreden worden, in overleg met de 
interprofessionele en sectorale sociale partners.


De regering vraagt aan FEDRIS om bij de bepaling van de lijsten van 
beroepsziekten rekening te houden met genderaspecten. 
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We voeren in overleg met de betrokken sectoren een nieuwe regeling inzake 
verenigingswerk in, die in werking zal treden op 1 januari 2021. We houden 
hierbij rekening met de opmerkingen gemaakt door het Grondwettelijk Hof 
in haar arrest van 23 april 2020.


2.3. Ondernemerschap
Onze ondernemers en ondernemingen vormen samen met hun werknemers 
de ruggengraat van onze economie. Ze zijn de drijvende kracht achter de 
waardecreatie en hebben vaak een groot groeipotentieel. Zij moeten dan ook 
worden ondersteund via de zes volgende pijlers. 


 � Pijler 1 | Competitiviteit, fiscaliteit en strijd tegen sociale dumping.
De vrijstelling van werkgeversbijdragen voor de aanwerving van de eerste 
werknemer zal worden verlengd na 2020. In de loop van het jaar 2021 
zal in samenspraak met de sociale partners een evaluatie van het stelsel 
plaatsvinden dat kan uitmonden in een aanpassing. De bedoeling is om non-
take up te vermijden door het stelsel te vereenvoudigen en te automatiseren, 
maar eveneens excessief gebruik en misbruik tegen te gaan.


Er komen maatregelen inzake de toegang tot (de bescherming van) 
intellectuele eigendom en inzake de strijd tegen namaak. De (bestaande) 
reprografieregeling wordt bijgestuurd naar verhoogde billijkheid en 
doelmatigheid.


Overheidsopdrachten worden zo toegankelijk mogelijk gemaakt voor kmo’s, 
o.a. door de opname van ethische, sociale en milieuclausules, maar ook door 
het bewustzijn bij de aanbesteders te vergroten en de administratieve lasten 
die ermee gepaard gaan te verminderen.


Er worden maatregelen genomen om een gelijk speelveld te creëren 
tussen binnen- en buitenlandse ondernemingen met gelijke controles en 
handhaving van de Belgische wetgeving (bv. m.b.t. e-commerce).


Onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang om het groeipotentieel van 
onze economie op te krikken en om onze economie constant te vernieuwen, 
alleen zo kunnen we een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee we 
worden geconfronteerd zoals de strijd tegen de klimaatverandering, de 
digitalisering, de globalisering, ... De regering zal dan ook een stimulerend 
beleid op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie blijven voeren, 
en in voorkomend geval zal er overleg gepleegd worden met de bevoegde 
regio’s. Hierbij wordt er ook bijzondere aandacht besteed aan het doorgroeien 
van bedrijven van kleinere naar grotere bedrijven. De regering zal erover 
waken dat kmo’s en grote bedrijven niet tegen elkaar worden opgezet. Een 
performante economie heeft immers beide nodig en beide versterken elkaar.


De regering zal ook, in overleg met de deelstaten en de interprofessionele en 
sectorale organisaties, een platform bieden voor de succesverhalen van de 
Belgische economie. 
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 � Pijler 2 | Verbetering van het sociaal statuut en ondersteuning van 
het ondernemerschap
Het sociaal statuut van de zelfstandigen zal verder worden verbeterd. Daartoe 
zal de correctiecoëfficiënt in de pensioenberekening van de zelfstandigen 
worden weggewerkt voor toekomstige loopbaanjaren om zo tot een regeling 
te komen die identiek is voor werknemers en zelfstandigen. De regering 
zal tevens kijken hoe meer solidariteit tussen zelfstandigen kan ingevoerd 
worden in de financiering van het stelsel.


De evaluatie van (de hervorming van) de financiering van de sociale zekerheid 
moet ook binnen het sociaal statuut worden gevoerd.


Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de personen die structureel actief 
zijn in de platformeconomie, teneinde hen goede werkomstandigheden 
en een betere sociale bescherming te bieden. Schijnzelfstandigheid 
en schijnwerknemerschap moeten worden bestreden. Daartoe zal, in 
samenwerking met de sociale partners en de betrokken sectoren, de wet op de 
aard van de arbeidsrelaties worden geëvalueerd en indien nodig aangepast. 


 � Pijler 3 | Bescherming tegen betalingsachterstand
Er zullen maatregelen worden genomen om betalingsachterstand tegen 
te gaan. In dit kader zal de recente wetsaanpassing met betrekking tot de 
wettelijke betalingstermijnen worden geëvalueerd en, indien nodig, de 
termijnen aangescherpt.


Wat de overheden betreft, worden maatregelen getroffen om ervoor te 
zorgen dat tijdig betaald wordt.


 � Pijler 4 | Administratieve vereenvoudiging
Er zullen maatregelen worden genomen om de administratieve lasten 
zoveel als mogelijk te vereenvoudigen, meer bepaald de invoering van een 
recht om fouten te maken, de opening van één enkel federaal loket en de 
sensibilisering van personeel van de administratie, zodat deze kan worden 
omgevormd tot een bedrijfsvriendelijke administratie die ten dienste staat 
van onze ondernemingen en onze economische ontwikkeling.


Om de administratieve lastenverlaging effectief door te voeren, wordt de 
regelgevingsimpactanalyse (RIA) ernstig en correct toegepast. Het is een 
doelstelling om elke bijkomende administratieve last met administratieve 
vereenvoudiging te compenseren. 


De e-Box zal verder worden uitgebouwd en kenbaar worden gemaakt bij de 
bevolking.


Er komt tegen midden 2021 een nieuw Kafka-plan met een ambitieuze 
vereenvoudiging voor burgers, bedrijven en het middenveld. We houden ten 
volle rekening met de Europese Verordening Single Digital Gateway waarbij 
een online centraal punt wordt ingesteld van waaruit Europese burgers en 
bedrijven alle relevante informatie, procedures en diensten kunnen vinden 
die zij nodig hebben om van de EU interne markt gebruik te maken. Dezelfde 
mogelijkheden zullen uiteraard ook ter beschikking gesteld worden van alle 
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Belgische burgers en bedrijven. Voor bedrijven vereenvoudigen we minstens 
volgende procedures:


 � De ganse procedure voor de opstart en het beheer van een onderneming 
wordt vereenvoudigd aan de hand van unieke elektronische 
initiatieformulieren met de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) als 
centrale authentieke bron. Estland is hier het gidsland, waar de opstart 
en het beheer van een onderneming volledig digitaal kan. Deze unieke 
formulieren zullen door alle bevoegde diensten verplicht moeten 
aanvaard worden, de er in vervatte gegevens mogen in toepassing van 
het only once-principe niet meer opnieuw opgevraagd worden;


 � De lastenverlagingen voor tewerkstelling van bepaalde werknemers 
zullen automatisch toegekend worden, met zo min mogelijk 
administratieve verplichtingen voor de werkgever;


 � In de bouwsector maken we werk van een elektronische werfmap.


Voor burgers bouwen we verder op de afgelegde weg:


 � We vereenvoudigen de procedure van het verlengen van een rijbewijs;


 � De boorddocumenten van voertuigen worden digitaal ontsloten;


 � Burgers krijgen een elektronisch toegangsrecht tot alle gegevens en 
documenten die de federale overheid over hen beheert.


De regering neemt als de doelstelling om de administratieve lasten te doen 
laten dalen met 30%. Het wettelijk vastgelegde Only Once-principe en het 
“Think Small First”-principe uit de Europese Small Business Act, blijven hierbij 
belangrijke toetsstenen. De publieke dienstverlening moet voor iedereen 
toegankelijk blijven, ook voor de burgers met weinig digitale vaardigheden.


 � Pijler 5 | Internationalisering van kmo’s
Een efficiënte en performante Douane kan een economische hefboom zijn met 
gunstige financiële gevolgen via de invoerrechten. De regering is van oordeel 
dat de Douane een heel belangrijke en cruciale schakel vormt in het logistiek 
en economisch gebeuren. Er moet over worden gewaakt dat via een verdere 
modernisering van de wetgeving in overleg met de betrokken economische 
actoren inzake douane en accijnzen en een doeltreffender optreden van de 
douane op het terrein, de slagkracht van onze bedrijven verhoogt, de export 
toeneemt, onze havens hun logistieke troeven kunnen blijven uitoefenen en 
de daaraan verbonden tewerkstelling wordt gegarandeerd.


Ondernemingen moeten bij de komende Brexit optimaal ondersteund 
worden in hun internationale activiteiten, en douanecontroles mogen zo 
weinig mogelijk impact hebben op de handel met het Verenigd Koninkrijk. 


Er wordt onderzocht of het systeem van de ontwrichte zones kan worden 
aangepast en/of verlengd.


Het sanctiemechanisme en beleid inzake douane en accijnzen wordt 
geëvalueerd en hervormd in overleg met de stakeholders.


De kostprijs van exportdocumenten en legalisaties van handelsdocumenten 
moet verlagen. 
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De federale en de regionale economische diplomatie moeten beter op elkaar 
afgestemd worden en in een sfeer van collegialiteit ten dienste staan van de 
ondernemingen.


 � Pijler 6 | Sectorale maatregelen 
In overleg met de sectoren worden maatregelen genomen om een gunstig 
ondernemersklimaat te scheppen, zoals de bestrijding van winkeldiefstal, de 
ondersteuning van ambachtslieden, enz.


De regering zal het vrouwelijk ondernemerschap blijven aanmoedigen.


Er worden eveneens sensibiliserings- en ondersteunende maatregelen 
genomen om het ondernemerschap bij burgers met een migratieachtergrond 
aan te moedigen.


De regering zal in overleg met de sector en de sociale partners bekijken hoe het 
sociaal statuut voor de artiesten verder hervormd kan worden. De overheid 
formuleert precieze, objectieve en eerlijke voorstellen voor bestaande en 
opkomende kunstenaars, die alle stadia van het creatieve werk versterken, 
van repetitie tot performance, publicatie en verkoop.


De regering zet de EU-richtlijn deloyale concurrentie om met het oog op de 
bescherming van ondernemers en kmo’s.


De regering zal in overleg met het prijzenobservatorium de prijsevoluties van 
de sector onderzoeken en de transparantie in de agri-foodketens verbeteren.


De regering zal de mogelijkheid onderzoeken om een “wet ter bescherming 
van de landbouwprijzen” aan te nemen.


De regering zal haar steun voor het coöperatieve model, dat zojuist volledig is 
opgenomen in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
versterken.


De regering evalueert het sui generis statuut van de onthaalouders. 


2.4. Overheidsbedrijven
De regering zal erop toezien dat bij overheidsbedrijven de vooropgestelde 
competitiviteit en voorbeeldfunctie met elkaar verzoend kunnen worden. In 
dit kader, hebben autonome overheidsbedrijven een voorbeeldfunctie, onder 
andere op het vlak van sociale dialoog met personeel, permanente opleiding, 
duurzaamheid, diversiteit, beheer van transformatieplannen, en corporate 
governance. Overheidsbedrijven bepalen mee de concurrentiepositie van 
ons land. Ze zijn performant, innovatief, laagdrempelig en stellen de klant 
centraal. Ze hebben bijzondere aandacht voor het creëren van duurzame 
tewerkstelling en kennisopbouw in ons land.


In deze context zal de regering de nodige maatregelen treffen om aan de 
uitdagingen en doelstellingen van deze ondernemingen tegemoet te komen 
in het licht van de Europese regelgeving die tegen 2024 van kracht wordt. 
De federale regering zal de nodige maatregelen nemen om te voorzien in 
hun essentiële opdracht van openbare dienst. De regering zal voor deze 
ondernemingen de strategie en de komende uitdagingen onderzoeken om 
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hen in staat te stellen hun relevantie te behouden binnen de opdrachten 
waarvoor zij vandaag instaan.


Openbare taken en minimumeisen van overheidsbedrijven worden 
gedetailleerd gemeten en vastgelegd in wetgeving en sanctioneerbare 
beheerscontracten. De bevoegde overheidsinstanties beschikken over de 
nodige opvolgingscapaciteit. In sectoren met weinig concurrentie wordt de 
bescherming van de consument en kmo’s versterkt.


Proximus is een belangrijke speler in de ontwikkeling van de 
telecommunicatie en de digitale omgeving. Daarom zal het een grote rol 
spelen bij de ontwikkeling van het glasvezelnetwerk met het oog op een 
snellere en efficiëntere uitrol en om tegemoet te komen aan de behoeften 
van gezinnen en ondernemingen. Om Proximus in staat te stellen deze 
uitdaging aan te gaan, zal de regering waarborgen dat Proximus kan blijven 
instaan voor een duurzame economische ontwikkeling, voor innovatie en 
voor een verantwoordelijk en inclusief personeelsbeleid dat zich toespitst op 
de competentie-ontwikkeling van alle medewerkers en stakeholders.


Wat bpost betreft, zal de regering het kader van de postdiensten en de 
beheersovereenkomst met bpost met betrekking tot de universele postdienst 
aanpassen aan de wijzigende behoeften van burgers en ondernemingen, 
rekening houdend met een aantal doelstellingen: de evolutie van de diensten 
waarbij wordt toegezien op het financieel evenwicht van de universele 
dienstverlening; de instandhouding van kwalitatief hoogstaande openbare 
diensten en een buurtnetwerk (vooral in landbouwgebieden en in kansarme 
stadswijken); er moeten nieuwe en vernieuwende openbare diensten 
bijkomen, rekening houdend met de burgers die het zwakst staan in de 
maatschappij bij de digitale transformatie van de diensten. Ten slotte zal de 
regering maatregelen nemen om ook in de postsector te investeren in de 
klimaat- en milieudoelstellingen.


Wat skeyes betreft, stellen we vast dat de luchtvaartsector voor grote 
uitdagingen staat.


Gelet op die industriële en economische uitdagingen is het belangrijk de 
openbare sectorale en financiële partners structureel in het kapitaal van skeyes 
te verankeren om ze te betrekken bij de besluitvorming over de strategische 
koers van de onderneming. Daartoe zal het lopende transformatieproces van 
skeyes tot publiekrechtelijke naamloze vennootschap worden voleindigd. De 
federale regering blijft meerderheidsaandeelhouder van skeyes via de FPIM.


De regering zal overleg voeren met de gewesten met het oog op de herziening 
van:


 � het samenwerkingsakkoord van 1989;


 � een eventuele beter aangepaste bijdrage van de gewestelijke luchthavens;


 � de beheersovereenkomst;


 � de regels voor een participatie van de gewesten in de bestuursorganen 
van skeyes.


De regering zal de sociale dialoog aanmoedigen met het perspectief op de 
continuïteit en kwaliteit van de diensten bestemd voor alle stakeholders.
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Ze zal toezien op de verdediging van de belangen van skeyes en van België 
in de Europese besprekingen, en dan met name naar aanleiding van de 
volgende performantieplannen en de maatregelen om de COVID-19 crisis 
op te vangen. Zij steunt ten volle de verdere synergie met Defensie en de 
uitbouw van haar dronesactiviteit, in nauwe samenwerking met de gewesten 
binnen de betrokken bevoegdheden en door te zorgen voor eerlijke toegang 
voor actoren in de sector tot de openbare missiediensten van skeyes.


Wat Credendo betreft, zal de regering de steunmaatregelen voortzetten en 
verder versterken om de ontwikkeling van kmo’s in het buitenland aan te 
moedigen, te faciliteren en te begeleiden. In die context zullen specifieke 
acties worden opgezet om de uitvoer van Belgische ondernemingen, en dan 
in het bijzonder van kmo’s, te bevorderen aan de hand van vernieuwende 
oplossingen maar met alle waarborgen voor de financiële veiligheid van de 
instelling.


2.5. Koopkracht
Het minimumpensioen zal geleidelijk worden opgetrokken (volledige en 
onvolledige loopbaan) richting 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan 
(in geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd 
met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan). De laagste uitkeringen zullen 
eveneens geleidelijk worden opgetrokken richting de armoedegrens. 


Het minimumbedrag voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 
wordt vervroegd van de zevende maand naar de tweede maand 
arbeidsongeschiktheid, zodat ook werknemers met een laag loon een deftige 
inkomensbescherming hebben bij ziekte.


Er worden specifieke modaliteiten voorzien om inactiviteitsvallen te 
vermijden. Voor mensen met een handicap zal de prijs van de liefde en de 
prijs van de arbeid verder worden teruggedrongen om volwaardig te kunnen 
participeren aan de maatschappij. 


(Extra) werken moet altijd financieel aantrekkelijk zijn voor de betrokkene 
en zijn gezin.


De regering stelt voor de realisatie van bovenstaande doelstellingen de 
welvaartsenveloppes ter beschikking evenals een bijkomend budget. 


Wat de omvang en de verdeling van de welvaartsenveloppes betreft, zal de Wet 
van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact worden gerespecteerd, 
zoals dat de voorbije jaren het geval is geweest.


De regering vraagt dus aan de sociale partners om met bovenstaande 
doelstellingen rekening te houden in hun voorstel tot verdeling van de 
welvaartenveloppes.


Bij de verdeling van de enveloppes dient bovendien voor ogen te worden 
gehouden dat een sterke en doelmatige sociale zekerheid steunt op een 
gezonde mix van solidariteit en verzekering. Dit vereist enerzijds een sociale 
zekerheid met serieuze minima die toelaten de armoede te bestrijden. 
Anderzijds wordt het verzekeringsaspect van onze uitkeringen vandaag 
aangetast door lage vervangingsratio’s die voor heel wat inkomensgroepen 
niet in verhouding staan tot de door hen betaalde bijdragen. 
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Om de koopkracht van de werkenden te verhogen kunnen fiscale en parafiscale 
maatregelen worden genomen om het nettoloon te verhogen. Daarbij 
worden niet alleen maatregelen genomen ten aanzien van de laagste lonen, 
maar ook ten aanzien van de lagere middenlonen. In deze looncategorie is 
de inactiviteitsval immers het grootste. Belangrijk is ook om de promotieval 
niet verder te laten oplopen. Deze maatregelen passen binnen de bredere 
fiscale hervorming die wordt voorbereid en doorgevoerd in het kader van 
het relance- en transitieplan op langere termijn (zie hieronder).


Teneinde een goed evenwicht te hebben tussen concurrentiekracht en 
koopkracht verzekert de regering een vergelijkbare ontwikkeling met de 
buurlanden. Om dit te bereiken wordt in de eerste plaats in overleg met de 
sociale partners met omzendbrieven gewerkt. De minister van werk zal dit in 
overleg en in samenspraak met de ministerraad doen.


2.6. Consumenten- en concurrentiebeleid
In het belang van alle burgers, consumenten en ondernemingen maakt de 
regering verder werk van een goede bescherming van de consument. Een 
voldoende hoog niveau van consumentenbescherming is een essentiële 
voorwaarde bij het creëren van een competitieve, duurzame en evenwichtige 
werking van de markt, en houdt in het bijzonder rekening met de zwakkeren 
in onze samenleving.


De regering draagt er zorg voor dat de consument beschikt over de nodige en 
correcte informatie, die op toegankelijke wijze beschikbaar is, om met kennis 
van zaken een beslissing te nemen, zodat hij niet geconfronteerd wordt met 
oneerlijke handelspraktijken. De kwaliteit van de producten en diensten die 
hij afneemt moet beantwoorden aan wat hij redelijkerwijze mag verwachten 
en zijn klachten moeten op een correcte wijze worden behandeld. 


Een eerlijk concurrentiebeleid is in het belang van de consument: niet of 
weinig competitieve markten kunnen zorgen voor een te hoge prijszetting 
of een te lage kwaliteit.


Bij de digitalisering van onze economie is het echter ook belangrijk om 
rekening te houden met die groep van mensen die deze digitale (r)evolutie 
grotendeels heeft gemist. De regering volgt nieuwe digitale evoluties op en 
reageert snel met nieuwe wetgeving om de privacy en faire behandeling van 
consumenten te verzekeren. Zij zet in op verregaande informatieverstrekking 
en sensibilisering van consumenten over digitale veiligheid, omgang met 
elektronische diensten en kennis van de nieuwe digitale omgevingen, zodat 
burgers en bedrijven hun voordeel kunnen halen uit de snelle digitale 
evolutie.


 � Correcte en betaalbare financiële dienstverlening
De financiële sector moet zijn belangrijke dienstverleningsfunctie binnen 
onze maatschappij ten volle kunnen blijven vervullen, en dit met een 
bijzondere aandacht voor de bescherming van de consument. 


De regering zet in op een bank- en verzekeringswezen dat transparant is 
voor de consument. De regering zal toekomstige Europese richtlijnen tijdig 
omzetten, zodat het voor de consument eenvoudiger wordt om producten te 
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vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere kredietverstrekker 
of verzekeringsonderneming, waarbij de regering zoekt naar een evenwicht 
tussen een voldoende hoge consumentenbescherming en een beperking van 
de administratieve lasten.


De regering zorgt ervoor dat consumenten financiële producten 
eenvoudiger kunnen vergelijken. Er worden online tariefsimulatoren 
en vergelijkingsmodules ontwikkeld voor de belangrijkste bank- en 
verzekeringsproducten. 


De regering evalueert de bestaande wetgeving rond slapende rekeningen en 
onderzoekt een uitbreiding naar pensioenspaarrekeningen. 


De regering ziet erop toe dat de toegang tot basisbankdiensten geen dode 
letter blijft voor kwetsbare groepen, die een aangepaste dienstverlening 
nodig hebben, zoals personen met een handicap, ouderen of personen die 
geen digitale toegang tot bankdiensten hebben.


Ze zal informatiecampagnes uitwerken tegen internetfraude en de rechten 
van slachtoffers van dit soort fraude versterken.


De regering evalueert de diensten verleend als onderdeel van de 
basisbankdienst en verhoogt de bekendheid ervan, met bijzondere aandacht 
voor de toegankelijkheid van de fysieke rekeninguittreksels. 


De snelle aangroei van het aantal online financiële diensten heeft gevolgen 
voor de toegankelijkheid hiervan voor bepaalde bevolkingsgroepen die niet 
enkel voor een digitale kloof staan maar ook het doelwit zijn van hacking 
en online bedrog. De regering zal bijzondere aandacht besteden aan de 
bescherming van financiële consumenten online.


Voor de belangrijkste verzekeringen zorgt de regering er voor dat er wettelijk 
minimale contractvoorwaarden zijn, zoals bij de verplichte autoverzekering. 
Zo kan de consument erop vertrouwen dat alle verzekeringsproducten 
voldoende bescherming bieden. De standaarddekking zal er voor zorgen dat 
consumenten de prijzen eenvoudig kunnen vergelijken. Om dit te realiseren 
zal er een vereenvoudiging van de wetgeving plaatsvinden en wordt er 
rekening gehouden met de impact van de minima op de evolutie van de 
premies.


De regering neemt maatregelen om het recht om vergeten te worden in het 
verzekeringsrecht te verbeteren. Er wordt onderzocht of en onder welke 
voorwaarden de lijst met chronische ziekten verder kan worden aangevuld. 
De regering zal onderzoeken hoe het recht om vergeten te worden kan 
worden uitgebreid tot andere gezondheidsverzekeringen.


De regering onderzoekt in overleg met de sector maatregelen om de kosten 
verbonden aan het verwerven van een onroerend goed of herfinanciering 
van een woning krediet goedkoper te maken in lijn met buurlanden.


De regering zal in overleg met de sector een bankierseed invoeren.


 � Reizen
De COVID-19-crisis heeft voor talloze consumenten gevolgen gehad, 
onder meer door contracten die niet konden worden uitgevoerd door 
dienstverleners of reizen die geannuleerd moesten worden. In dialoog 
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met de Europese Commissie zal de regering optreden om de rechten van 
benadeelde consumenten te verdedigen en te waarborgen. De regering 
zal bestaande systemen inzake insolventieverzekering voor de reissector 
evalueren.


 � Bestrijding overmatige schuldenlast
In de strijd tegen overmatige schuldenlast neemt de regering maatregelen 
om de kosten verbonden aan gerechtelijke en minnelijke schuldinvordering 
te reduceren. Het gaat om zowel kosten verbonden aan de tussenkomst van 
de professionele invorderaar als kosten verbonden aan de procedure zelf. 
Er wordt gestreefd naar een gecentraliseerde en ethische schuldinvordering 
van schulden verschuldigd aan de federale overheid.


De collectieve schuldenregeling wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar 
nodig. Voor de eerste herinnering bij een onbetaalde factuur worden geen 
kosten aangerekend.


De regering evalueert de regeling rond consumentenkredieten en stuurt 
eventueel bij met het oog op een betere bescherming van financieel zwakkere 
consumenten.


 � Energie
Energie is een basisbehoefte. Iedereen moet dan ook toegang hebben tot 
betaalbare energie. De regering zet hierop in door de overstap naar een 
andere energieleverancier vlot te laten verlopen. De regering evalueert het 
consumentenakkoord met het oog op een betere en efficiëntere bescherming 
van de consument en een beperking van de administratieve lasten. Hierbij 
houdt de regering rekening met de uitbreiding van de bescherming van 
kmo’s en de toepassing van het consumentenakkoord op de nieuwe actoren 
op de energiemarkt, rekening houdend met de bevoegdheid van de gewesten 
in deze. De werkzaamheden inzake de hervorming van de energiefactuur 
worden verdergezet. De regering zal samen met de regulator en de bevoegde 
overheidsdiensten een onderzoek instellen inzake dure en/of slapende 
contracten.


 � Telecom
In onze digitale samenleving speelt een steeds groter deel van het leven zich 
online af. Wie weinig toegang heeft tot internet, via gsm of computer, raakt 
achterop. Om de digitale kloof te dichten wordt het systeem van de sociale 
tarieven in telecom hervormd dit met de bedoeling om iedereen de kans 
te geven deel te nemen aan de digitale maatschappij (telewerk en digitaal 
onderwijs). De regering onderzoekt de mogelijkheid om de consument 
die geniet van het sociaal tarief voor telecom de keuze te laten maken voor 
mobiele diensten in plaats van vaste.


De regering onderzoekt hoe de consumenten kunnen worden beschermd 
tegen onverwachte kosten en ongewenste reclame en of de toekenning van 
het sociaal tarief voor telecom kan geautomatiseerd worden. De consument 
wordt goed geïnformeerd over de verschillende tarieven en de eventuele 
overstap naar een andere operator wordt gefaciliteerd. De regering ziet 
erop toe dat de huidige bepalingen ter bescherming van de gebruikers van 
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telecommunicatiediensten, zoals de bepalingen inzake billshock en meest 
gunstige tariefplan, afdoende worden gecontroleerd door de regulator.


 � Geschillenbeslechting
De werking van de ombudsdiensten wordt geëvalueerd en waar nodig 
bijgestuurd teneinde te garanderen dat de consument beroep kan doen op 
een efficiënte en laagdrempelige geschillenbeslechting.


De regelgeving van de class action wordt geëvalueerd.


 � Mededinging
De regering wil meer slagkracht geven aan de Belgische mededingingsautoriteit 
(BMA), naar het voorbeeld van onze buurlanden. De BMA wordt ook 
betrokken bij het uitwerken van pro-concurrentiële regelgeving en bij 
concurrentie impact-assessments van nieuwe wetten en regelgeving.


De regelgeving inzake de dienstverlenende intellectuele beroepen wordt 
gemoderniseerd met het oog op de verbetering van de toegang tot het beroep.


De regering zet in op een sterke Economische Inspectie die een prioriteit maakt 
van oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten en ondernemingen. 
Het gaat onder meer om de kloof tussen geadverteerde en reële kwaliteit 
van goederen of diensten. De regering treedt actief op tegen misleidende 
reclame, zoals greenwashing. De regering onderzoekt de effectiviteit en de 
handhaving van de “bel mij niet”-lijst. 


2.7. Eerlijke fiscaliteit en correcte inning
Ons systeem wordt gekenmerkt door vele uitzonderingen, vrijstellingsregimes 
en verschillen in behandeling binnen de onderscheiden fiscale domeinen, 
en tegelijk hoge belastingtarieven. Dit leidt tot economische en sociale 
verstoringen en soms ook tot ongewenste gevolgen voor het milieu. 


In dit kader bereidt de regering een bredere fiscale hervorming voor om 
het belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig, 
meer neutraal te maken. Deze hervorming moet op die manier bijdragen 
aan de engagementen van de regering in dit regeerakkoord zoals:


 � Het verhogen van de werkzaamheidsgraad;


 � Het ondersteunen van de klimaatambities;


 � Het aanmoedigen van het ondernemerschap;


 � Het stimuleren van investeringen;


 � De strijd tegen de armoede;


 � De ondersteuning van gezinnen.


Deze hervorming zal leiden tot een verbetering van de macro-economische 
situatie en bijgevolg de overheidsfinanciën, zowel op korte als lange termijn. 
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De leidende principes voor de hervorming zijn de volgende:


 � We zetten in op een verdere verlaging van de lasten op arbeid (zowel 
voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen, waarbij ook rekening 
moet gehouden worden met de parafiscale lasten);


 � Dankzij een verbreding van de belastbare basis voorzien we een 
duurzame financiering voor deze verlaging. Het gaat dus om een 
verschuiving van de fiscale druk. De totale fiscale druk zal niet toenemen 
aangezien de maatregelen van de fiscale hervorming, rekening houdend 
met redelijke terugverdieneffecten, in evenwicht zullen moeten zijn;


 � Met betrekking tot de personenbelasting streeft de regering naar een 
vereenvoudiging waarbij aftrekposten, belastingverminderingen 
en uitzonderingsregimes zo veel mogelijk uitdoven en waarbij 
we een geleidelijke verschuiving organiseren van alternatieve 
verloningsvormen richting verloning in euro’s;


 � Met het oog op voorzienbaarheid en rechtszekerheid zullen de fiscale 
hervormingsplannen ruim op tijd kenbaar worden gemaakt. Dit laat 
toe dat er gedegen fiscale wetgeving uitgewerkt kan worden. Er wordt 
rekening gehouden met lopende contracten op een redelijke en billijke 
wijze;


 � Er wordt aan de bevoegde instellingen gevraagd om naar best vermogen 
de financiële gevolgen van de hervorming op microniveau alsook 
op macroniveau door te rekenen met het oog op een weloverwogen 
beslissing;


 � Het nieuwe belastingstelsel moet zo worden opgezet dat de 
mogelijkheden op het vlak van optimalisatie tot een minimum worden 
beperkt of ontmoedigd met het oog op de correcte toepassing van de 
belasting;


 � Het nieuwe belastingstelsel zal ook moeten bijdragen aan de 
verwezenlijking van de klimaat- en milieudoelstellingen die in dit 
regeerakkoord zijn vastgelegd;


 � De belastingen worden zo eenvoudig en effectief mogelijk geheven en 
geïnd.


Er worden geen nieuwe belastingen ingevoerd behalve in het kader van 
budgettaire discussies waarbij de afgesproken evenwichten gerespecteerd 
worden (inkomsten, uitgaven en diversen) en met respect voor mensen die 
werken, ondernemen en sparen.


De regering neemt maatregelen om de gezinsfiscaliteit te verlichten en beter 
af te stemmen op de combinatie werk en gezin en de zorg voor oudere, 
inwonende familieleden. Dit gebeurt onder meer via de uitbreiding van 
de belastingvermindering voor kinderoppas. Voorts wordt de toeslag op de 
belastingvrije som voor (groot)ouders en broers/zussen ten laste ouder dan 
65 verhoogd.


De regering hervormt de huidige fiscale en parafiscale voordelen van 
beroepssporters en sportclubs met het oog op meer billijkheid, waarbij 
gegarandeerd wordt dat iedereen een eerlijke bijdrage levert, afhankelijk van 
de draagkracht van de sport. Tevens zal de controle op de sportmakelaars 
versterkt worden.
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De overheid zal streven naar een eerlijke bijdrage van die personen die 
de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het 
ondernemerschap. Deze bijdrage zal deel uitmaken van de inspanningen 
die nodig zijn in de huidige gezondheidscontext en de behoeften van de 
gezondheidszorg. Bij de volgende begrotingscontrole zal een voorstel 
worden ingediend.


In het kader van de OESO-onderhandelingen inzake hervormingen in de 
internationale belastingregels zal België een constructieve en proactieve rol 
spelen. Wat betreft Pillar Two, die een internationale minimumbelasting 
beoogt (zgn. “GloBE proposal”), zal België ervoor pleiten dat de winst van een 
multinational in ieder afzonderlijk land onderworpen ( jurisdictional blending) 
moet zijn aan tenminste een minimumniveau van belastingheffing, en dat er 
geen uitzonderingen gemaakt worden voor bepaalde belastingregimes, en 
er zal tegelijkertijd voor gezorgd worden dat het concurrentievermogen van 
bepaalde belangrijke sectoren van zijn economie behouden blijft.


Met de doorgedreven digitalisering van onze samenleving is gebleken dat de 
traditionele internationale en nationale belastingregels niet langer afgestemd 
zijn op de gedigitaliseerde economie. Dit leidt er toe dat bedrijven die actief 
zijn in de gedigitaliseerde economie al te vaak geen belastingen betalen op 
de plaats waar de waarde wordt gecreëerd (waar de gebruikers gevestigd zijn). 
Zo kan er o.a. oneerlijke concurrentie ontstaan.


Er moet een vorm van digitale taxatie komen. Daarom zal België het voortouw 
nemen in de besprekingen voor dergelijke taxatie op internationaal niveau 
(OESO/EU). Een akkoord op internationaal niveau geniet de voorkeur.


Indien er geen internationaal akkoord gevonden kan worden (in de schoot 
van de OESO en/of van de EU), zal België zelf een digital service taks invoeren 
in 2023.


Ons land pleit voor een ambitieuze implementatie van de OESO-
aanbevelingen in het EU-recht en in de eigen wetgeving en speelt een 
voortrekkersrol inzake de implementatie van de minimumbelasting. België 
zet de toekomstige Europese richtlijnen tegen belastingontwijking rigoureus 
om in Belgisch recht. 


De regering ondersteunt de herziening van de Code of Conduct en pleit voor 
een verruiming van de definitie van schadelijke belastingpraktijken. Ons 
land schaart zich achter de pogingen van de Europese Commissie om de 
werking van de Code of Conduct Group on Business Taxation ambitieuzer 
en transparanter te maken. 


In het kader van de Europese fiscale harmonisatie en de samenwerkingsprojecten 
tussen de lidstaten van de Europese Unie zal België een constructieve rol 
spelen om de realisatie van deze projecten te bevorderen (met inbegrip 
van de herziening van de BTW, de invoering van een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, de FTT).


Er zullen maatregelen worden genomen om de BTW-kloof tussen datgene 
wat de overheid zou moeten ontvangen en dat wat de overheid werkelijk int 
(de zgn. ‘VAT Gap’) te verkleinen tot het niveau van onze buurlanden. 


De mogelijkheid tot fiscale regularisatie wordt stopgezet per 31.12.2023. 
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Met het oog op het verbeteren van de correcte inning van de belastingen 
worden maatregelen genomen op organisatorisch vlak. Zo wordt o.a, één lid 
van de regering bevoegd gemaakt voor de coördinatie van de fraudebestrijding, 
worden de zogenaamde MOTEM’s (multidisciplinaire onderzoeksteams) als 
vaste structuur opgericht in elk van de vijf gedeconcentreerde gerechtelijke 
directies met het oog op een effectievere aanpak van grensoverschrijdende 
fraude, wordt de capaciteit versterkt van justitie en politie om grote 
fraudedossiers af te handelen, herneemt het College voor de fraudebestrijding 
haar werkzaamheden en opdracht en wordt binnen de fiscale administratie 
de expertise rond complexe internationale fiscale private constructies 
samengebracht binnen één cel.


Er worden maatregelen genomen op vlak van transparantie en preventie. 
Desalniettemin dient de privacy en de rechten van de belastingplichtige 
gerespecteerd te worden. Daarom zullen de banksaldi van Belgische 
rekeningnummers overgemaakt worden aan het CAP.


In het kader van individuele dossiers: 


Met het oog op verder onderzoek van een individueel dossier waarbij één 
of meer aanwijzingen van belastingontduiking zijn, kan het CAP worden 
bevraagd (cf. huidige procedure),


In het kader van datamining: 


Met het oog op verder onderzoek van dossiers, waarvoor in kader van 
datamining door de fiscus één of meer aanwijzingen van belastingontduiking 
zijn, of tekenen en indicies, kan het cap worden bevraagd. Deze opvraging 
kan slechts gebeuren mits goedkeuring van twee adviseurs-generaal. Met 
het oog op de invoering van deze datamining tegen september 2021 zal 
de administratie evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit een studie 
uitvoeren.


Er zal een fiscaal charter worden ingesteld, evenals een gedragscode inzake 
wederzijds respect en professionalisme om de betrekkingen tussen de fiscale 
controlediensten en de ondernemers in het kader van de fiscale controles en 
fraudebestrijdingsprocedures te verbeteren.


De strijd tegen fraude wordt onverminderd verdergezet gezien fraude de 
rechtvaardigheid van het systeem ondermijnt. Er zal een actieplan opgesteld 
worden. Nieuwe fiscale antifraudemaatregelen  gaan uit van de goede trouw 
van de belastingplichtige.


De Kaasroute wordt gesloten door de registratie van buitenlandse notariële 
akten door Belgische rijksinwoners te verplichten in België, rekening 
houdend met het advies van de Raad van State.


De strijd tegen drugs in de haven van Antwerpen is een zeer grote uitdaging 
voor de douane: een stijging van 660% inzake inbeslagnames van cocaïne in 
5 jaar tijd. België was in 2019 het EU-land met de grootste hoeveelheid aan 
douanevangsten van cocaïne en van heroïne in heel de Unie. Drugs hebben 
niet alleen een negatieve impact op de volksgezondheid, maar brengen ook 
steeds meer schade toe aan bedrijven actief in de haven. De regering zal 
dan ook de nodige middelen (investeringen en personeel) voorzien om het 
project van de douane ‘100% scanning van risicocontainers’ in de haven van 
Antwerpen tot een goed einde te brengen. Dit project omvat de investering in 
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het gebruik van diverse technologieën om alle risicogoederen te identificeren 
en controleren, met een minimale verstoring van de logistieke keten.”


2.8. Begroting
Omwille van de grote onzekerheid op het vlak van het economisch herstel 
en de economische groei zal de regering binnen het Europese kader een 
dynamisch begrotingsbeleid voeren.


Elk jaar zal er een vaste budgettaire inspanning van 0,2% bbp worden 
geleverd. Daarnaast zal er een extra variabele inspanning worden geleverd 
die afhankelijk is van de economische groei en het economisch herstel.


Omdat de Belgische economie in 2021 nog onvoldoende hersteld zal zijn 
van de coronacrisis, zal deze variabele inspanning in 2021 gelijk zijn aan 0%.


Vanaf 2022 zal er elk jaar een variabele inspanning worden vastgelegd. Deze 
variabele inspanning zal afhangen van de economische groei en van het 
economisch herstel. Wanneer de Belgische economie voldoende hersteld 
is van de coronacrisis en de economie terug groeit volgens haar potentiële 
groei, dan zal de variabele inspanning gelijk zijn aan 0,2% bbp per jaar. 
Indien de economische groei lager uitvalt, dan zal de variabele inspanning 
kleiner zijn. Indien de economische groei hoger uitvalt, dan zal de variabele 
inspanning hoger zijn.


Op basis van de laatste economische vooruitzichten van het Federaal 
Planbureau houdt dit een budgettaire inspanning voor entiteit 1 in van 1,4% 
bbp tegen 2024, waarvan 0,8% bbp via een vaste inspanning en 0,6% via een 
variabele inspanning.


De totale budgettaire inspanning zal volgens de volgende sleutel worden 
verdeeld: 


 � 1/3de uitgaven;


 � 1/3de inkomsten;


 � 1/3de diversen.


Naast de budgettaire inspanning beslist de regering ook al om voor meer dan 
5 miljard euro nieuw beleid te voeren, waarvan:


 � Meer dan 1 miljard euro tijdelijke maatregelen;


 � 3,223 miljard euro structurele maatregelen;


 � Minstens 1 miljard euro publieke investeringen.


De tijdelijke maatregelen zullen betrekking hebben op de jaren 2021 en 2022.


Op het vlak van de publieke investeringen zal er in overleg met de Europese 
Commissie bekeken worden  hoe deze bijkomende investeringen budgettair 
moeten worden verwerkt. In ieder geval zal hiervoor maximaal een 
beroep worden gedaan op externe financiering. Het investeringsvolume 
zal afhankelijk zijn van ons deel in Next Generation EU en de regels m.b.t. 
deconsolidatie (minstens 1 miljard).
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Een duurzaam land
3.1. Klimaat en energie


3.1.1. Klimaat
De klimaatverandering vormt niet enkel één van de belangrijkste uitdagingen 
van vandaag, ze biedt ook de kans om het federale beleid op een nieuwe 
context af te stemmen en om nieuwe allianties tussen de overheid, de burger 
en de privésector op te bouwen. 


De klimaatuitdaging biedt een opportuniteit om de sociale cohesie te 
versterken, de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren en de economie 
aan te zwengelen. Deze transitie moet worden gefundeerd op een breed 
overleg en wordt aangemoedigd met een voorkeur voor stimuli.


In de Green Deal en haar voorstel tot klimaatwet pleit de Europese Commissie 
voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot met minstens 55% tegen 
2030 en klimaatneutraliteit tegen 2050. 


De federale regering steunt die Europese ambities resoluut. Zij stelt zichzelf 
tot doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen 
en zij neemt met het oog daarop de maatregelen waarvoor zij bevoegd is.


De regering engageert zich om haar bijdrage aan het Nationaal Energie- en 
Klimaatplan (NEKP) 2030 in die zin aan te passen via een actieplan.


Teneinde die doelstellingen te bereiken moet de coördinatie tussen de 
federale overheid en de deelstaten verbeterd worden, met de bedoeling dat 
het beleid van de verschillende niveaus elkaar kan versterken.


De klimaatdoelstellingen zullen in tussentijdse doelstellingen worden gegoten 
en zullen elk jaar aan een objectieve toetsing worden onderworpen. Daartoe 
zal er, in samenspraak met de deelstaten, onder andere met klimaattafels 
worden gewerkt, waarbij het middenveld, onderzoeksinstellingen en de 
verschillende maatschappelijke sectoren worden betrokken.


Op basis van de operationele aanbevelingen van de Europese Commissie 
zet de federale regering samen met de gewesten een ambitieus interfederaal 
investeringsplan op in lijn met de Europese Green Deal.


België zal een nationale conferentie organiseren over de rechtvaardige 
transitie, om de uitdagingen voor een inclusieve klimaattransitie op het vlak 
van werkgelegenheid, sociaal beleid, reskilling en economie aan te pakken.


De regering engageert zich (via DGD) tot een stijgende bijdrage 
aan de internationale klimaatfinanciering, los van het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking. De intra-Belgische verdeling van deze 
inspanning wordt zo snel mogelijk afgerond.


33
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3.1.2. Energie
Het voeren van een ambitieus klimaatbeleid gaat hand in hand met de transitie 
naar een duurzaam energiesysteem. Hierbij is het van cruciaal belang dat de 
bevoorrading, de duurzaamheid en de betaalbaarheid gewaarborgd blijven.


Om de toekomstige bevoorrading veilig te stellen, ondersteunen we de 
verdere uitwerking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme in lijn met 
het Clean Energy Package van de EU. 


In overeenstemming met de CRM-resolutie zien we erop toe dat het federale 
aandeel van de elektriciteitsfactuur daalt.


Een concurrentiële marktomgeving zorgt voor een neerwaartse druk op 
elektriciteitsprijzen. De regering ziet er daarom op toe dat deze legislatuur 
de competitiviteit van de productiemarkt van elektriciteit toeneemt. 


Burgers en bedrijven verdienen een absolute garantie inzake 
bevoorradingszekerheid. Om onzekerheden te vermijden zal de regering 
een continue monitoring opzetten van de productiecapaciteit en dit in nauw 
overleg met de AD Energie, de CREG en Elia. 


Een betaalbare energiefactuur is essentieel voor burgers en bedrijven. Ook 
de prijzen worden onderworpen aan een continue monitoring. Daarenboven 
zal er zowel voor de burgers als de bedrijven een energienorm ingevoerd 
worden. De kost voor het CRM op de energiefactuur, die pas vanaf 2025 in 
werking treedt, zal gecompenseerd worden door het federaal aandeel in de 
factuur evenredig te laten dalen.


Alle mogelijke kortetermijnoplossingen zoals de verlenging van de strategische 
reserve, inzetten op vraagbeheer, opslag, flexibiliteit, enz., worden bekeken 
en indien nodig geactiveerd. Daarenboven gaat de voorbereiding voor de 
uitvoering van het CRM onverminderd voort, zodat het CRM in werking 
treedt na het akkoord van de Europese Commissie.


De omslag naar een duurzame energieproductie krijgt deze legislatuur 
een nieuw elan en dat vereist een duidelijke energievisie. Door de 
energietransitie komen er immers nieuwe jobs en nieuwe vaardigheden 
in de toekomstsectoren. Dit biedt een perspectief tot heroriëntering, extra 
vorming en opleiding van de werknemer, dit zal besproken worden met de 
bevoegde gewestelijke ministers.


De regering kiest daarom resoluut voor de herbevestiging van de kernuitstap. 
De wettelijke uitstapkalender wordt gerespecteerd, zoals voorzien.


Eind november 2021 wordt een volledig rapport over de geselecteerde 
projecten na de veiling aan de regering voorgelegd. Dit rapport onderzoekt 
met name de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijzen.


Als uit die monitoring blijkt dat er een onverwacht probleem is met de 
bevoorradingszekerheid, zal de regering gepaste maatregelen nemen zoals 
de aanpassing van de wettelijke kalender voor een capaciteit tot 2 GW. In dit 
geval zal de regering in strikte eisen voorzien inzake veiligheid, beveiliging, 
beschikbaarheid van de productiecapaciteit in de wintermaanden, flexibiliteit 
in winter en zomer, en inzake de nucleaire rente.
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Een eventuele negatieve impact van deze aanpassing voor de geselecteerde 
projecten in de CRM wordt onderzocht en desgevallend gepast vergoed.


De veilige stillegging van de nucleaire centrales en de voorbereiding tot 
ontmanteling in een veilige omgeving is één van de prioriteiten van deze 
regering. De knowhow rond ontmanteling zal een belangrijke troef worden, 
die we ook kunnen exporteren naar andere landen in een nucleaire exit-
strategie.


 � Nationale beleidsmaatregelen voor geologische berging
Om te voldoen aan haar Europese verplichtingen en om de kosten van het 
langetermijnbeheer van hoogradioactief en/of langlevend afval te kunnen 
ramen en ervoor te zorgen dat het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ wordt 
gerespecteerd, zal de regering de Nationale Beleidsmaatregelen voor het 
langetermijnbeheer van dit afval vaststellen. Dit gebeurt via een nader vast te 
stellen participatief proces dat verder gaat dan een loutere burgerbevraging 
(bv. een burgerpanel).


Zodra deze Nationale Beleidsmaatregelen zijn aangenomen, zal de regering 
wetgevende initiatieven nemen om de modaliteiten inzake omkeerbaarheid 
van de besluitvorming vast te leggen, die het mogelijk zullen maken om, 
bijvoorbeeld in geval van een geldig alternatief, terug te komen op de 
beslissingen over het langetermijnbeheer, alsook de modaliteiten inzake 
terugneembaarheid van het afval, die het mogelijk zullen maken om het 
geborgen afval gedurende een bepaalde periode terug te nemen. Daarbij 
staan nucleaire veiligheid en beveiliging – waaronder monitoring – voorop.


 � Nucleaire knowhow
België heeft vooraanstaande nucleaire instellingen met veel knowhow. 
We erkennen de excellentie van het onderzoek van het SCK en het IRE en 
zullen dit dan ook verder blijven ondersteunen. De regering moedigt de 
verdere samenwerking aan tussen nucleaire onderzoeksinstellingen. Ook 
investeringen in nucleaire geneeskunde, naar het behoud van de medische 
radio-isotopenproductie in ons land op innovatieve wijze en naar fundamenteel 
kernfysisch onderzoek zullen we verder te zetten in een internationale context, 
in samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra, … De regering zal 
het beheer van de nucleaire onderzoeksinstellingen verder verbeteren. 


De eerste fase van het project Myrrha is lopende tot en met 2026. Deze 
legislatuur zal de regering op basis van een onafhankelijke audit door het 
Rekenhof en een multidisciplinaire groep van internationale experts 
een dossier voorbereiden ter beslissing van de tweede en derde fase. Een 
substantiële internationale financiële inbreng zal bij het nemen van de 
beslissing kenbaar moeten zijn.


 � Nucleaire provisies
Op voorstel van de Commissie voor de nucleaire voorzieningen zal het 
wettelijk kader betreffende de nucleaire voorzieningen versterkt worden om 
het bestaan, de toereikendheid en de beschikbaarheid van de provisies veilig 
te stellen.
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De regering onderzoekt de mogelijkheid om het Synatomfonds te 
externaliseren zonder overname van de verantwoordelijkheid en onderzoekt 
of in het kader van de energietransitie de middelen ter beschikking kunnen 
gesteld worden door het Synatomfonds, zonder dat er een impact is op de 
beschikbaarheid en de toereikendheid van het fonds.


Daarenboven zal een taskforce worden opgericht, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de institutionele actoren, die aan de ene kant moet 
onderzoeken hoe de continuïteit van de financiering van het afvalbeheer 
in België kan worden verzekerd, rekening houdend met de stopzetting van 
de activiteiten van een aantal producenten van radioactief afval en, aan de 
andere kant, voorstellen moet doen om het wettelijke en reglementaire kader 
daartoe aan te passen. 


 � Inzetten op hernieuwbare energie
In het Nationaal Energie- en Klimaatplan wordt een verdubbeling tot 4 GW 
voorzien tegen 2030. Windenergieproductie in de Noordzee wordt daarom 
verder uitgerold: de tweede zone van 2,2 GW die reeds beslist is wordt zo snel 
als mogelijk conform de wettelijke procedures gerealiseerd. Bijkomend aan 
de huidige geplande netversterking op land en op zee wordt een aansluiting 
onderzocht en indien nodig gerealiseerd, uiterlijk in 2025-2026. 


We onderzoeken of er nog bijkomende capaciteit kan gerealiseerd worden 
van offshore wind in de Belgische Noordzee, evenals buiten de territoriale 
wateren, in samenwerking met andere landen gelegen aan de Noordzee. We 
doen dit door een actieve rol op te nemen binnen de North Seas Energy 
Cooperation.


Inzake de verdere uitbouw van het elektriciteitsnet zal de federale regering 
regelmatig overleggen met de betrokken deelstaten, alsook trachten het 
draagvlak bij burgers, bedrijven en lokale besturen te verhogen om de tijdige 
realisatie van deze belangrijke projecten te kunnen respecteren.


In het flexibel en decentraal energiesysteem van de toekomst, waar 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie centraal staan, zijn opslag, 
vraagbeheer, flexibiliteit en interconnectie essentieel. De federale regering 
zal dit in het beleid integreren.


Het Energietransitiefonds wordt prioritair ingezet voor innovatieve projecten 
die kaderen binnen de duurzame energietransitie en die daadwerkelijk 
bijdragen aan de vermindering van broeikasgasuitstoot en de transitie naar 
hernieuwbare energie.


Er is ook aandacht voor innovatieve hernieuwbare energie op zee, 
vergroening van gas, power-to-x, productie van koolstofarme waterstof en 
CO2-afvang, -hergebruik en opslag, etc. De federale regering stimuleert 
hiertoe proefprojecten en werkt een regelgevend kader uit om deze en 
andere innovaties te versnellen.


In lijn met de EU Green Deal zal tevens het wetgevend en regelgevend 
kader aangepast worden wat de uitbouw van een H2- en CO2 backbone met 
maximaal hergebruik van de bestaande aardgas infrastructuur mogelijk 
maakt.
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De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zal ermee worden 
belast een gecoördineerde, duurzame en ambitieuze investerings- en 
beleggingsstrategie uit te werken. Eén van de doelstellingen van die strategie 
zal erin bestaan geleidelijk minder te beleggen in fossiele energie en 
brandstoffen, naar het voorbeeld van de door de Europese Investeringsbank 
gemaakte keuzes. Tegen 2030 zullen de federale Staat en de instellingen die 
onder de bevoegdheid ervan vallen, zich volledig hebben teruggetrokken uit 
bedrijven die intensief broeikasgas uitstoten en zich niet actief inzetten in de 
energietransitie.


De regering zal binnen het kader van het interfederaal investeringsplan 
bekijken hoe we de ambitie van een klimaatneutrale overheid sneller kunnen 
realiseren dan 2040. Hierbij wordt prioritair een meerjarig investeringsplan 
opgesteld voor het energiezuinig maken van de eigendomsgebouwen van de 
Federale Staat.


De overheidsbedrijven zorgen in hun streven naar klimaatneutraliteit voor 
eigen duurzame energievoorziening.


3.1.3. Broeikasgasvrije verplaatsingen
Om de luchtkwaliteit te verbeteren, de klimaatimpact van ons transport 
te verminderen en de innovatie in de autosector aan te moedigen, zal de 
regering, in overleg met de deelstaten, werken aan de geleidelijke uitfasering 
van de verkoop van niet zero-emissie auto’s. 


In overleg met de deelstaten zal de regering op termijn uitsluitend de 
verkoop van zero-emissiewagens toestaan, op voorwaarde dat er voldoende 
betaalbare wagens op de markt zijn en er analyses over de levenscyclus 
voorhanden zijn. In dit kader zal de regering ook rekening houden met de 
impact van deze transitie op de overheidsfinanciën (o.a. impact op accijnzen). 
Daarbij zal de regering, in samenspraak met de gewesten, ook toezien op 
de ontwikkeling van de nodige infrastructuur en data-uitwisseling. Deze 
moet het ook mogelijk maken om emissievrije voertuigen in te zetten in een 
flexibel elektriciteitsnet.


Alle nieuwe bedrijfswagens moeten tegen 2026 broeikasgasvrij zijn. In overleg 
met de deelstaten wordt bekeken hoe hetzelfde kan gelden ten aanzien van 
de openbaarvervoersbussen, taxi’s en deelmobiliteit.


De regering zal een kader uitwerken waarbij ook werknemers die geen 
aanspraak maken op een bedrijfswagen een mobiliteitsbudget toegekend 
kunnen krijgen door hun werkgever. Op die manier worden duurzame 
mobiliteitsalternatieven (openbaar vervoer, fietsen, broeikasgasneutrale 
auto’s, enz.) evenals het dicht bij het werk (gaan) wonen gestimuleerd.


3.1.4. Beheersing van de energiefactuur
We houden de energiefactuur van onze gezinnen en bedrijven onder 
controle. We zien erop toe dat het federale deel van de elektriciteitsfactuur 
daalt. Er wordt een gebenchmarkte energienorm ingevoerd voor burgers 
en bedrijven teneinde de concurrentie- en koopkracht te garanderen in 
vergelijking met onze buurlanden.
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In de strijd tegen energie-armoede bekijkt de regering of een uitbreiding 
van de doelgroep van het sociaal tarief voor iedereen die recht heeft op de 
verhoogde tegemoetkoming in lijn is met de EU-regelgeving. Een uitbreiding 
mag geen impact hebben op andere consumenten (burgers en bedrijven). We 
geven meer slagkracht aan het sociaal energiebeleid door de verschillende 
sociale energiefondsen (elektriciteit, gas, verwarming) te coördineren en te 
versterken.


3.1.5. De fiscaliteit afstemmen op de ecologische transitie
De fiscaliteit zal worden bestudeerd om ze klimaat- en milieuvriendelijker 
te maken. We vertrekken vanuit het principe van de vervuiler betaalt, 
waarbij we het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk willen 
ontmoedigen door de invoering van een fiscaal sturend instrument. Meer 
concreet bekijken we hoe we dit via prijssignalen kunnen realiseren. In 
principe dient het hier te gaan over een budgetneutraal instrument waarbij 
inkomsten worden teruggegeven aan de bevolking en de bedrijven. Dit wordt 
ingebed in de bredere fiscale hervorming, waarvan hierboven sprake. Het 
nieuwe instrument moet rechtvaardig zijn en in lijn liggen met andere fiscale 
hervormingen, is aanvullend op ander klimaatbeleid en dient in overleg te 
gebeuren met de deelstaten. Het is van belang dat tegelijk flankerend beleid 
wordt voorzien en dat de concurrentiepositie van bedrijven en de koopkracht 
van gezinnen wordt gevrijwaard, in voorkomend geval zal er sociaal en 
territoriaal gecorrigeerd worden. 


De federale regering zal in nauw overleg met buurlanden en deelstaten het 
debat ondersteunen over hoe het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter kan 
worden toegepast in de scheepvaartsector en de luchtvaartsector, dit rekening 
houdende met de impact op de economie en zonder dat dit het level playing 
field verstoort. 


De regering zet zich op Europees en internationaal niveau in voor de 
herziening van de huidige belastingvrijstelling op kerosine.


De regering zal op Europees niveau pleiten tegen hele korte afstandsvluchten.


3.1.6. Wetenschapsbeleid
Fundamenteel onderzoek is en blijft belangrijk voor ons land. Fundamenteel 
onderzoek is de motor voor innovaties en de daaraan gekoppelde 
technologische ontwikkelingen. Ze laat ook toe om beter de wereld te 
begrijpen en ons in onze maatschappelijke keuzes te gidsen.


De federale overheid heeft heel wat toonaangevende wetenschappelijke 
instellingen. Deze instellingen moeten we in de kijker zetten en zorgen dat 
hun collectie door de burgers beter gekend is. De Federale Wetenschappelijke 
Instellingen (FWIs) hebben een grote inbreng op het gebied van erfgoedzorg 
en collectiebeheer, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening en het 
imago in België en op internationaal niveau.


Op korte termijn zal de federale regering:


 � een strategisch plan voor het federaal wetenschapsbeleid in zijn geheel 
opmaken waarbij de verzelfstandiging van de FWI’s voorop staat;
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 � onderzoeken of aangepaste regels nodig zijn voor de FWI’s die een 
efficiënter gebruik van de eigen middelen mogelijk maakt;


 � op basis van een doorgedreven analyse, synergiën stimuleren tussen de 
verschillende diensten van Belspo (FWI, interne DGs, ondersteunende 
diensten en Belnet);


 � het statuut voor wetenschappelijk personeel actualiseren;


 � onderzoeken of de huidige selectieprocedure voldoende is om adequate 
profielen te werven.


Belnet is de IT-partner voor onderzoek, onderwijs en overheid. Het is de 
schakel tijdens de corona-crisis geweest waarop de onderwijswereld en de 
overheid heeft gesteund om thuisonderwijs en -werk te kunnen aanbieden. 
Belnet heeft net als andere instellingen nood aan sterke medewerkers, echter 
IT-profielen zijn niet evident te vinden via SELOR. Voor dergelijke profielen 
zal een oplossing gezocht worden.


België is gekend voor zijn actieve deelname aan de ruimtevaartprogramma’s. 
In de loop van de jaren is er in België een zeer sterke competentie gegroeid 
zowel in de bedrijven als in de universiteiten en dit onder meer dankzij de 
continuïteit die de overheid op dit gebied aan de dag legt. 


Deze overheidsinvesteringen bieden een zeer belangrijke return 
on investment. De federale regering zal haar investeringen in de 
ruimtevaartsector voortzetten en ervoor zorgen dat haar deelname aan de 
ESA niet wordt verminderd, een deelname die België in staat stelt bij te 
dragen aan de verwezenlijking van de programma’s van het Agentschap en 
zo een maximaal economisch rendement te behalen.


3.2. Circulaire economie
Om de klimaatverandering tegen te gaan, is het nodig naar een slimmer, 
efficiënter en duurzamer gebruik van materialen en grondstoffen te 
evolueren. Samen met de deelstaten en het bedrijfsleven streven we zo naar 
een volledig circulaire economie.


De regering zal in afstemming met de deelstaten een federaal actieplan 
circulaire economie uitwerken om het grondstoffengebruik en de 
materialenvoetafdruk in productie en consumptie sterk te verminderen.


Er wordt ingezet op:


 � Wegwerken wetgevende en financiële barrières;


 � Productnormering;


 � Stimuleren van het principe van ‘cradle to cradle’.


De verlenging van de levensduur van producten is een belangrijke uitdaging 
in het kader van duurzame ontwikkeling. 


Geplande veroudering moet worden bestraft als een oneerlijke handelspraktijk.


België zal actief deelnemen aan de totstandkoming en uitvoering van 
Europese maatregelen, o.a. in het kader van de Green Deal. We stimuleren 
hergebruik en herstel binnen de circulaire economie.
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De regering zorgt voor een tijdige omzetting en handhaving van de 
Ecodesignrichtlijn en de richtlijn over garantieregels.


België zal eveneens actief deelnemen aan de debatten over het 
“productpaspoort” op Europees niveau. 


Doel is dat producten van bij de oorsprong duurzaam en correct gemaakt 
worden.


Er worden ook maatregelen genomen opdat de eindverkoper (detailhandelaar) 
een daadwerkelijk en doeltreffend verhaalrecht zou krijgen ten aanzien van 
de producent bij de toepassing van de wettelijke garantieregeling. 


De federale overheid geeft het goede voorbeeld en neemt de principes van 
een circulaire economie mee in haar openbare aanbestedingen.


3.3. Leefmilieu en biodiversiteit
De regering brengt, in overleg met de deelstaten, de Nationale Strategie 
voor biodiversiteit in lijn met de Europese biodiversiteitsstrategie en de 
Green Deal. Hiervoor zoekt de regering actief naar synergiën met andere 
beleidsplannen.


In het kader van Europese vrijhandelsakkoorden en lopende Europese 
wetgevende initiatieven zal de federale regering ervoor pleiten dat 
hierbij rekening wordt gehouden met de negatieve impact van (illegale) 
ontbossing, onder andere door het opleggen van de nodige milieu- en 
duurzaamheidsstandaarden.


De illegale handel in hout, dieren en wilde planten wordt actief tegengegaan, 
als onderdeel van het Europees actieplan tegen illegale handel in wilde dieren 
en planten. In het kader van de CITES-regelgeving versterkt de regering 
de huidige middelen om illegale handel op te sporen en terug te dringen 
(nieuwe technieken, CITES-magistraat).


Wetenschappelijk onderzoek en dataverzameling met betrekking tot 
diepzeemijnbouw wordt verder ondersteund. Door op internationaal niveau 
mee aan tafel te zitten, zorgt België ervoor dat hierbij en bij het uitwerken 
van de exploitatieregels de milieuwetgeving en het voorzorgsprincipe in 
acht worden blijven genomen. 


Inzake plantenveredeling en genetisch gemodificeerde gewassen (GGO’s) 
baseert de federale regering zich voor haar posities ter zake op alle 
wetenschappelijke inzichten. 


De federale overheid geeft het voorbeeld op vlak van biodiversiteit in het 
beheer van de federale domeinen.


De regering bekijkt de doorgevoerde audits naar de werking van het FAVV en 
voert indien nodig maatregelen door.


Bij het onderzoeken van de nodige maatregelen zal er ook een reflectie 
gevoerd worden over de voogdij over het FAVV.
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De regering laat toe dat kastickets en facturen in alle gevallen ook digitaal 
uitgereikt mogen worden, en onderzoekt of in een tweede fase de verplichting 
voor ondernemingen om een papieren betalingsbewijs uit te reiken, kan 
worden opgeheven.


België beschermt het marien milieu door kwetsbare soorten te beschermen 
in lijn met de Europese habitatrichtlijn. Het marien ruimtelijk plan wordt 
geëvalueerd.


De regering voert samen met de gewesten de strijd tegen de plasticsoep en 
andere vormen van marien zwerfvuil op met projecten om de afvalstromen 
beter te beheersen.


Via haar Plastics-strategie is de Europese Commissie actief bezig met de 
uitwerking van regelgeving rond plastics, inclusief microplastics. De regering 
zal de richtlijnen op ambitieuze wijze omzetten. Echter gezien het belang 
van de interne markt inzake deze materie, onderschrijft de federale regering 
de regelgeving hiervan op Europees niveau zodoende onder meer een gelijk 
speelveld met andere lidstaten te waarborgen.


De impact van het verbod op bepaalde plastics op bepaalde groepen zal 
onderzocht worden. De regering zal er op Europees niveau voor pleiten om 
de normen te harmoniseren.


Daar waar mogelijk zetten we in op kunststoffen die gemaakt worden 
van bio-componenten, liefst bio-degradeerbaar en bio-afbreekbaar. We 
ondersteunen de zoektocht naar innovatieve oplossingen op basis van 
ecodesign. We onderzoeken de mogelijkheden op het vlak van afvalpreventie 
voor de elektronische handel en de buitenhuisconsumptie.


In overleg met de deelstaten en de betrokken sector wordt onderzocht of het 
incorporeren van een statiegeldregeling in de verpakkingsheffing wenselijk 
is.


De regering zal er in haar beleid met betrekking tot de veiligheid van de 
voedselketen op toezien dat een hoog niveau van voedselveiligheid wordt 
gewaarborgd.


Zij zal in het grootste deel van haar handelen uitgaan van de science-based 
methode en rekening houden met het voorzorgsbeginsel. Alle producten 
waarvan vermoed wordt dat zij een gevaar voor de gezondheid, de 
biodiversiteit en het leefmilieu inhouden, moeten worden onderzocht op 
die wetenschappelijke basis en in overleg met de betrokken sectoren om de 
nadelige sociaal-economische gevolgen te beperken. 


De regering realiseert een ambitieus reductieplan voor pesticides met 
bijzondere aandacht voor de Belgische (landbouw)bedrijven zodat deze niet 
in een concurrentieel nadelige positie worden gebracht.


Verder zal in overleg met de bevoegde deelstaten innovatie die erop 
gericht is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vervangen en te 
beperken, worden gestimuleerd vanuit een resoluut streven naar steeds meer 
milieuvriendelijkheid en respect voor de gezondheid, in het bijzonder voor 
wat betreft de producten die onder het landbouwbeleid vallen. 


De federale regering zal in de discussie binnen DGE een ambitieuze houding 
aannemen ten aanzien van de reductie van chemische stoffen.
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3.4. Mobiliteit
Een vlotte en duurzame mobiliteit is van groot belang voor onze economie en 
de vrijheid en levenskwaliteit van onze burgers. Anderzijds oefent mobiliteit 
vandaag ook een negatieve impact uit op de klimaatverandering evenals op 
de luchtkwaliteit en onze volksgezondheid. 


De regering wil daarom binnen haar bevoegdheden en in samenwerking met 
de gewesten inzetten op zachte, collectieve en multimodale mobiliteit. Dit 
impliceert in het bijzonder bijkomende financiering om NMBS en Infrabel 
in staat te stellen om te investeren in een duurzame ‘modal shift’. 


3.4.1. Spoor
De COVID-19-crisis heeft tegelijk het belang van de continuïteit van de 
dienstverlening en de eenheid van aansturing voor een veilig en duurzaam 
spoorvervoer op nationaal niveau duidelijk gemaakt. Daarom geeft deze 
regering een direct award aan de NMBS voor haar opdracht van openbare 
dienst om de komende 10 jaar als operator van het personenvervoer via 
spoor op te treden in ons land en dit voor het volledige spoornet. De directe 
toekenning geldt in eerste instantie voor het hele grondgebied. Parallel zal 
zowel in Vlaanderen als in Wallonië in samenwerking met de gewestelijke 
instanties in één vervoersregio een pilootproject worden opgezet waar via 
tendering één operator voor het vraaggestuurd kern- en aanvullend net kan 
worden aangeduid. Van zodra alle modaliteiten voor deze projecten zijn 
gedefinieerd, zal de scope van het grondgebied waarop de directe toewijzing 
van toepassing is, worden aangepast.


Hierbij zullen er wel strenge en sanctioneerbare kwaliteitseisen aan de 
NMBS worden opgelegd. Om de NMBS klaar te maken voor de nakende 
liberalisering zal er onderzocht worden of er private expertise in de NMBS 
kan worden ingebracht.


Er zal ook bestudeerd worden of het huidige HR-beleid de NMBS voldoende 
voorbereidt om competitief te zijn in lijn met de nieuwe Europese regels.


Naast de beheersovereenkomsten heeft het spoor nood aan een 
langetermijnsturing van en -visie op de verwachtingen in verband met de 
spoorwegdienstverlening in België. De FOD Mobiliteit en Vervoer zal met 
de steun van Infrabel, de NMBS en de verschillende stakeholders, zoals de 
gewestelijke vervoersmaatschappijen, een visie op de in 2040 verwachte 
dienstverlening en uitbating uitwerken. Die visie zal gebaseerd worden op 
ambitieuze doelstellingen in verband met het vervoersaandeel en zal onder 
meer de ontwikkeling van een geïntegreerd openbaar vervoersysteem 
beogen. De NMBS en Infrabel zullen bij de planning van hun investeringen 
rekening houden met de visie 2040. Er zal een studie worden uitgevoerd 
om na te gaan of het technisch en budgettair haalbaar is om op het spoornet 
tegen 2040 geleidelijk een cadancering rond overstapknooppunten in te 
voeren en in samenhang daarmee de uurregelingen af te stemmen op de 
andere vormen van openbaar vervoer die beheerd worden door de gewesten.


De regering sluit op korte termijn nieuwe, sanctioneerbare beheerscontracten 
af met duurzame en ambitieuze doelstellingen: verbeteren van de stiptheid, het 
spooraanbod (m.i.v. meer vroege, laatavond-, nacht- en weekendverbindingen), 
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comfort, toegankelijkheid, ook voor andere vervoersmiddelen zoals de fiets 
met het oog op multimodale mobiliteit, infrastructuur, internet op de trein, 
veiligheid, kostenefficiëntie en productiviteitsgroei.


Het tariefsysteem wordt sterk vereenvoudigd. De reiziger zal altijd het beste 
tarief voorgesteld krijgen en er wordt werk gemaakt van meer flexibiliteit 
inzake tickets en tarieven. Aan de NMBS zal ook meer tariefautonomie 
worden gegeven voor zover deze binnen de bestuursovereenkomst kadert.


Voor de besteding van de dotatiemiddelen is het verbeteren van de 
dienstverlening aan de reiziger (snelheid, stiptheid, comfort, aanbod, 
toegankelijkheid) topprioriteit. Er zal dus een verhoging van de 
investeringsdotatie plaatsvinden binnen de beschikbare middelen in het 
investeringsplan. Bij het bepalen van de dotaties wordt rekening gehouden 
met de financiële impact van de coronacrisis.


De huidige inspanningen inzake kostenefficiëntie en productiviteitsverhoging 
worden verdergezet. De middelen die hierdoor vrijkomen, kunnen 
geherinvesteerd worden. In het kader van het nationale investeringspact 
worden de investeringsdotaties opgetrokken.


De investeringsplannen van NMBS en Infrabel worden opgesteld met een 
minimale duurtijd van tien jaar, om rekening te houden met de lange cycli 
die kenmerkend zijn voor de spoorwegsector.


De investeringen in aanleg en onderhoud van infrastructuur en aanbod 
zullen vraaggestuurd zijn en in functie van de visie 2040.


Deze regering zal extra investeren in het spoor. De investeringen zullen zich 
toespitsen op:


 � Aankoop nieuw rollend materieel;


 � Modernisering, onderhoud, toegankelijkheid multimodaliteit van 
stations;


 � Toegankelijkheid treinen en perrons. We investeren ook in de 
toegankelijkheid van onze treinen en perrons: we maken versneld 
werk van het verhogen van de perrons en korten de reservatietermijn 
voor assistentie in. Elk station met meer dan 5000 reizigers per dag is 
toegankelijk tegen 2024. Nieuwe treintoestellen die de NMBS aankoopt 
zullen toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Er komt een 
evaluatie van de huidige toegankelijkheid en op grond daarvan een 
actie- en stappenplan om de toegankelijkheid te verbeteren;


 � Vernieuwen en onderhoud spoorinfrastructuur;


 � Uitbreiden capaciteit personenvervoer: GEN, ANGELIC, een 
verbetering van de verbindingen tussen de Brusselse stations, meer 
bijzonder de connectie Noord-Zuid, en van de grensoverschrijdende 
verbindingen.


België neemt een voortrekkersrol op in de Europese trend naar meer en 
snellere internationale (nacht)treinverbindingen tussen grote Europese 
steden, met de ambitie om van Brussel een echte internationale treinhub 
te maken. We zetten specifiek ook in op hogesnelheidsverbindingen tussen 
Brussels Airport en de HST-knooppunten in onze buurlanden om zo het 
aantal korte-afstandsvluchten te verminderen. De regering actualiseert de 
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studie naar een betere aansluiting van de gewestelijke luchthavens op het 
spoornet.


Zowel voor het personenvervoer als het goederenvervoer wordt een traject 
uitgestippeld voor de verdere elektrificatie van het spoornetwerk of de inzet 
van batterijtreinen. Het potentieel van waterstoftreinen wordt onderzocht. 
NMBS en Infrabel voeren de inspanningen op om groene stroom op te 
wekken op de eigen terreinen en gebouwen.


We streven naar een forse verbetering van het goederenvervoer per spoor 
met het oog op een verdubbeling van het volume tegen 2030. De drempels 
tot toegang van goederenoperatoren tot het spoor worden zoveel als mogelijk 
verlaagd. De regering stelt voldoende exploitatie- en investeringsmiddelen 
ter beschikking aan Infrabel om haar in staat te stellen te beantwoorden aan de 
stijgende vraag naar goederentransport. De subsidies voor het gecombineerd 
en verspreid vervoer worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.


3.4.2. Verkeersveiligheid
Om de verkeersveiligheid te verhogen en te komen tot een forse vermindering 
van het aantal verkeersdoden op onze wegen, met als doelstellingen het 
halveren van het aantal verkeersdoden tegen 2030 en de ‘vision zero’ van 
nul verkeersdoden tegen 2050, zal de regering verschillende maatregelen 
nemen, waaronder:


 � Pakkans verhogen: 1 op 3 bestuurders wordt jaarlijks gecontroleerd op 
snelheid, het gebruik van alcohol of drugs, gordeldracht en gsm achter 
het stuur;


 � Opdrijven personele inzet en staandehoudingen; 


 � Een studie over de rol van het rijbewijs met punten in vergelijking met 
andere landen en over het gebruik van radarverklikkers zal worden 
uitgevoerd. De regering maakt werk van een structurele aanpak 
van hardnekkige recidive, ook voor overtredingen die doorgaans 
afgehandeld worden met een onmiddellijke inning. De wet betreffende 
het rijbewijs met punten vormt hiervoor de basis;


 � Faciliteren van gewestelijk verkeersveiligheidsbeleid 
(Mercuriusdatabank, ANPR-Management System, ...);


 � Herziening van de wegcode met het oog op een vereenvoudiging en 
aandacht voor verkeersveiligheid en actieve weggebruikers.


Verbetering van de verkeersveiligheid omvat de introductie van veiligere 
voertuigen. Deze voertuigen zullen in toenemende mate nieuwe 
technologieën gebruiken om de bestuurder bij het rijden te helpen. Daarom 
zet deze regering zich resoluut in om, in samenwerking met de gewesten, een 
beleid uit te stippelen en uit te voeren dat rekening houdt met de aanstaande 
ingebruikname van steeds meer geconnecteerde en geautomatiseerde 
voertuigen.
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3.4.3. Modal shift
Samen met de deelstaten streeft deze regering naar een ambitieuze modal 
shift met het oog op een forse toename van het aandeel van duurzame 
mobiliteitsmodi. 


Om te komen tot een verschuiving van het persoonlijke bezit van 
vervoermiddelen naar het gebruik van gedeelde vervoermiddelen, werkt de 
regering samen met de deelstaten een kader uit om “mobility as a service” uit 
te rollen. De doelstelling moet zijn te komen tot een geïntegreerd systeem, 
dat het volledige traject uitstippelt en kan worden betaald met een enkel 
ticket, per traject of voor een bepaalde periode.


Werknemers die de afstand van hun woon-werkverkeer per fiets of speed 
pedelec afleggen worden hiervoor, met respect voor het sociaal overleg, 
vergoed met een fietsvergoeding. 


De strijd tegen fietsdiefstallen wordt opgedreven en er wordt werk gemaakt 
van een vrijwillig centraal fietsregister.


De regering stelt een hoger aandeel mobiliteitsprojecten binnen het totale 
budget van Beliris voor, in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
In het kader van de beschikbare middelen van het investeringsplan, zal 
de jaarlijkse dotatie geïndexeerd worden en de niet gebruikte fondsen 
geherinvesteerd worden.
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Een veilig land
4.1. Justitie en veiligheid


4.1.1. Budget
Om de veiligheid en de rechtsorde te garanderen, zullen veiligheids-, 
inlichtingendiensten en Justitie worden geherfinancierd en gemoderniseerd 
via investeringen in personeel, informatisering en gebouwen. 


Voor Justitie (inclusief VSSE) voorziet de regering een begrotingsinjectie. 
Daarnaast voorziet de regering ook een bedrag opdat ook de gerechtsgebouwen 
en gevangenissen aangepast kunnen worden aan een moderne werking van 
Justitie.


Voor de federale politie en de veiligheidsdiensten voorziet de regering een 
begrotingsinjectie.


Het is belangrijk dat deze middelen op een efficiënte manier worden ingezet 
en steeds ten behoeve van de rechtsonderhorige. Er wordt tevens ingezet op 
efficiëntie zowel op vlak van processen als op vlak van inningen.


4.1.2. Rechterlijke orde


 � Personeel
De analyse van de werklast van de magistraten wordt voortgezet. De wettelijke 
kaders voor magistraten en gerechtspersoneel worden, eventueel via een 
overgangsregime, vervangen door een wettelijk allocatiemodel dat een 
objectieve en dynamische verdeling van de middelen over de rechtbanken 
en parketten mogelijk maakt, in functie van de werklast. Men moet meer 
flexibel kunnen inspelen op de actuele noden. In die context wordt de 
aanwerving van parketjuristen en criminologen gefaciliteerd en dit om de 
magistraten te ondersteunen. 


Bij de ontwikkeling van dit allocatiemodel wordt, vertrekkend van de bestaande 
kaders, rekening gehouden met de resultaten van de werklastmeting. Dit 
wordt tevens overlegd met de rechterlijke orde en zal steeds gebeuren met 
respect voor de onafhankelijkheid van de magistratuur.


We investeren in justitie en geven steeds meer mogelijkheden aan de 
magistratuur om zelf beslissingen te nemen in het kader van de uitvoering 
van de wet op het autonoom beheer. We werken samen met de magistratuur 
om dit te realiseren en garanderen te allen tijde de onafhankelijkheid van 
het gerecht. Het objectief hierbij is dat Justitie efficiënter en eenvoudiger 
wordt voor de burger, met garanties voor toegankelijkheid, kwaliteit en een 
behandeling binnen de redelijke termijn.


44
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Er wordt een modern en evenwichtig statuut voor magistraten uitgewerkt 
(incl. evaluatie) in overleg met de wettelijke vertegenwoordigers van de 
magistraten. Hierbij wordt rekening gehouden met de dienstverlening aan 
de rechtsonderhorige en met de rechten en plichten van magistraten.


In samenspraak met de Hoge Raad voor de Justitie, het College van de hoven 
en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie wordt de werving 
van magistraten en gerechtspersoneel verbeterd. Het doel is om de instroom 
te verhogen en de rekruteringsprocedure te versnellen. 


Er komt een wettelijke verankering van de specialisatie van magistraten en 
gerechtspersoneel op het vlak van milieumisdrijven. 


 � Informatisering
De doorgedreven informatisering van Justitie wordt onverminderd 
doorgezet. Daarom worden de informaticaplatformen voor de rechtelijke 
orde gemoderniseerd en geharmoniseerd. 


Via digitalisering zal de burger overal zijn dossier kunnen raadplegen. Er 
komen eenheidsloketten zodat burgers en ondernemingen vlotter toegang 
krijgen tot hun gerechtelijke dossiers. Juridische beroepsbeoefenaars 
krijgen een digitale toegang tot de justitiële dossiers waarin ze betrokken 
zijn, uiteraard rekening houdende met de wetgeving en principes inzake 
de bescherming van het privéleven, het geheim van het onderzoek en de 
procedureregels. Ook de archieven worden gedigitaliseerd. Daarnaast krijgt 
de administratie van justitie de opdracht om alle cijfers van justitie en de 
rechterlijke orde in te zamelen, te verwerken en transparant ter beschikking 
te stellen. Het digitaal inningsplatform van justitie wordt verder uitgebreid 
en geprofessionaliseerd. We zetten de andere digitaliseringsprojecten verder 
(e-depot en e-griffie, Prison Cloud, etc.)


 � Werking
De werking van justitie moet efficiënter, toegankelijker en begrijpelijker 
worden gemaakt. 


De regering zal ook de mogelijkheden evalueren om de toegang en de 
kwaliteit van de juridische bijstand voor kwetsbare bevolkingsgroepen 
die met een veelheid aan juridische en sociale problemen worden 
geconfronteerd, te verbeteren. Hiervoor wordt gekeken naar een transversale 
en multidisciplinaire aanpak. Er zijn tevens pilootprojecten mogelijk. 


De hervorming van de juridische bijstand wordt, in samenspraak met de 
ordes van de balies, verder afgewerkt. De regering verzekert een stabiele en 
correcte vergoeding van de advocaten.


De regering zal bij de evaluatie van de toegankelijkheid tot justitie ook de 
griffierechten meenemen en kijken of er nog aanpassingen nodig zijn. 


De gerechtelijke achterstand wordt weggewerkt, onder meer door 
informatisering, efficiëntere procedures en het promoten van alternatieve 
geschillenoplossingen. 


De gerechtsgebouwen moeten aangepast zijn aan een moderne justitie.
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4.1.3. Strafrecht, strafvordering en strafuitvoering
De informaticaplatformen voor het gevangeniswezen (incl. gezondheidszorg 
en platformen voor gedetineerden) worden versterkt en gemoderniseerd.


We stellen slachtoffers centraal. Ze hebben recht op één gemeenschappelijk 
aanspreekpunt binnen politie en justitie, zodat ze zelf niet geconfronteerd 
worden met een administratieve rompslomp. 


Het strafrecht, het strafprocesrecht, en het strafuitvoeringsrecht worden 
hervormd en gemoderniseerd met respect voor de rechten van de verdediging 
en van de slachtoffers. 


De voorstellen van de expertencommissies voor de hervorming van het 
strafrecht en het strafprocesrecht zullen daartoe als uitgangspunt voor de 
discussie worden genomen om tot een eenvoudigere, meer coherente en 
meer accurate wetgeving te komen. Daarbij worden de strafprocedures 
verkort en worden alle straffen uitgevoerd. Alle mogelijke inspanningen 
moeten worden geleverd om recidive te voorkomen. Recidivisten worden 
harder aangepakt, maar worden ook begeleid naar een andere levenswandel. 


Wat betreft het strafwetboek zal er aan de experten gevraagd worden om 
advies te geven omtrent de opname van ecocide en feminicide in het nieuw 
strafwetboek. Daarnaast zal er input gevraagd worden om een systeem van 
gedeeltelijke toerekeningsvatbaarheid voor alle misdrijven uit te werken en 
hoe we het probleem kunnen aanpakken met gedetineerden die op strafeinde 
duidelijk nog een ernstig gevaar vormen voor de maatschappij. Voor het 
strafprocesrecht stelt de voltallige regering experten aan die de bestaande 
tekst als basis zullen gebruiken.


Er is aangepaste capaciteit nodig op het vlak van forensische psychiatrische 
centra en gevangenissen. De uitvoering van de masterplannen voor 
gedetineerden en geïnterneerden wordt verdergezet en geactualiseerd na 
evaluatie.


Bij de uitvoering van de masterplannen gaat de eerste prioriteit uit naar de 
bouw van de nieuwe forensisch psychiatrische centra (Aalst, Paifve en Waver). 
Bij de evaluatie van de masterplannen zal er rekening gehouden worden met 
het feit dat geïnterneerden niet in de gevangenis thuishoren.


De regering brengt de geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden en 
geïnterneerden die onder de bevoegdheid van de penitentiaire administratie 
vallen op het niveau van deze in de vrije samenleving en laat zich hiervoor 
o.a. inspireren op de forensisch psychiatrische centra. Ze neemt dit mee in 
de evaluatie van de masterplannen.


In overleg met de deelstaten wordt onderzocht of bijkomende capaciteit 
mogelijk is op het vlak van maatschappelijke begeleiding en hulpverlening, 
alternatieve sancties en elektronisch toezicht. 


In samenwerking met de deelstaten creëert de federale overheid het nodige 
kader opdat de re-integratie van gedetineerden vanaf de start van de 
straftoemeting actief zou worden voorbereid via individuele detentieplannen, 
een versterking van de psychosociale diensten, en het verder uitbouwen van 
kleinschalige detentieprojecten voor bepaalde groepen gedetineerden (bv. 
ouders met kinderen, gedetineerden kort voor vrijlating, jonge daders, …).
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In nauwe samenwerking met Volksgezondheid en de deelstaten wordt de 
penitentiaire gezondheidszorg grondig hervormd.


De regering zet de inspanningen verder om gedetineerden zonder de 
Belgische nationaliteit, die veroordeeld zijn tot een straf van meer dan 5 jaar, 
hun straf te kunnen laten uitzitten in hun land van herkomst. In dit kader zet 
ze de inspanningen verder om bilaterale akkoorden af te sluiten. 


Voor gedetineerden die geen recht (meer) hebben op verblijf zet de regering 
de inspanningen verder om ze onmiddellijk bij vrijlating of strafeinde terug 
te sturen naar hun land van herkomst met een effectieve repatriëring en dit 
uiteraard steeds met respect voor de mensenrechten. 


Voor gedetineerden zonder de Belgische nationaliteit wordt de Dienst 
Vreemdelingenzaken steeds verwittigd bij een definitief geworden 
veroordeling van een gevangenisstraf zodat ze het administratief statuut van 
de veroordeelde kunnen (her)bekijken. 


De regering zorgt voor een volwaardige ketengerichte aanpak inzake 
kindermishandeling, intrafamiliaal en seksueel geweld. Ze investeert verder 
in een verlaging van de drempels voor slachtoffers om hulp te zoeken. Daarom 
moeten politiediensten en eerstelijnshulpdiensten beter geïnformeerd en 
intensiever opgeleid worden over deze vormen van geweld en de gevolgen 
ervan. Bovendien moeten slachtoffers bij een aangifte billijke en correcte 
informatie krijgen.


De zorgcentra na seksueel geweld vormen de kern van een bredere 
aanpak van seksueel geweld in de samenleving. De regering realiseert een 
structurele inbedding van de zorgcentra binnen de beleidsdomeinen Justitie, 
Volksgezondheid, Politie en Gelijke kansen.


De strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen offline en online is een 
absolute prioriteit.


4.1.4. Wetgeving
De regering werkt verder aan de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. De 
nieuwe structuur van dit Wetboek werd reeds vastgelegd en treedt in werking 
in november 2020, maar de inhoud moet nu verder worden ingevuld. Heel 
wat bepalingen uit het burgerlijk recht, zoals het afstammingsrecht en 
het kader rond de wettelijke samenwoning, zijn nog niet aangepast aan de 
huidige maatschappelijke behoeften. Verder moeten ook nog een aantal 
reeds hervormde materies (bv. erfrecht) worden gecodificeerd, en liggen er 
voor een aantal andere materies (bv. verbintenissenrecht) reeds teksten klaar 
die onmiddellijk door de regering besproken kunnen worden.


De hervorming van het economisch recht in de brede zin van het woord wordt 
verdergezet zodat het nieuwe ondernemingsbegrip ook het aanknopingspunt 
wordt voor het mededingings- en marktpraktijkenrecht, zoals vandaag al het 
geval is voor het insolventierecht, de bevoegdheid van de rechtbanken, het 
bewijsrecht en de hoofdelijkheid.
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4.1.5. Veiligheidsbeleid en veiligheids- en 
inlichtingendiensten
De slagkracht inzake veiligheid zal worden versterkt.


De regering zal het nieuwe rekruteringsconcept voor de politie verder 
uitrollen, waar een hervorming van de opleiding en het rekruteringsproces 
deel van uitmaakt. De nieuwe manier van rekruteren moet tot gevolg hebben 
dat de doorlooptijd tussen kandidaatstelling en effectieve aanwerving 
fors wordt ingekort. Er wordt ook voorzien in maatwerk voor bepaalde 
diensten en lokale politiezones. Daarnaast is het lineair en generalistisch 
selectieproces niet meer aangepast aan de nieuwe vormen van criminaliteit: 
een specifieke gespecialiseerde instroom zou mogelijk moeten worden (voor 
gespecialiseerde profielen vooral voor de gerechtelijke politie). Doelstelling 
moet zijn om minstens 1.600 agenten per jaar aan te werven waarbij er ook 
meer lokale mensen kunnen worden aangeworven. 


De samenstelling van de geïntegreerde politie moet representatief zijn 
voor de samenleving. Met het oog op betere samenwerking binnen de 
politiediensten en de rekrutering van bijkomende agenten wordt een 
diversiteitstraject opgezet.


Ook bij de opleiding gaat de nodige aandacht naar omgaan met diversiteit in 
de samenleving. 


De financiering van de lokale politiezones (KUL-norm) is achterhaald en 
moet aangepast worden aan de huidige realiteit. Het systeem van de federale 
politiedotaties en de federale preventiemiddelen zullen worden hervormd 
tot een objectief en transparant financieringsmodel dat bovendien een 
optimale grootte van politiezone stimuleert.


Ook bij de politie moet verder worden ingezet op digitale innovatie om aldus 
te kunnen evolueren naar een moderne, mobiele en informatiegestuurde 
politie. De verderzetting van digitaliseringsprojecten (zoals bijvoorbeeld 
i-Police) zal de werking van de politie op alle domeinen transformeren 
waardoor zij gerichter, doeltreffender en sneller kan ageren. Tegelijkertijd 
krijgen burgers meer transparantie in hun omgang met politie door de 
nieuwe toepassingen en uniformisering. 


De persoonlijke veiligheid van politiemedewerkers en hulpverleners 
wordt beter beschermd. Geweld tegen politie en hulpverleners wordt sterk 
bestreden door in te zetten op zero tolerance.


De pleger van elke vorm van geweld tegen politie en hulpverleners dient zo 
snel als mogelijk voor de strafrechter te verschijnen. 


Bij ernstig fysiek geweld kan het dossier niet worden afgehandeld middels 
een opportuniteitssepot.


De bevolking moet te allen tijden kunnen vertrouwen op het professionalisme, 
de objectiviteit en de integriteit van onze politie en hulpverleners. De nodige 
maatregelen worden genomen om inbreuken hierop te voorkomen.
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Integriteit blijft de basis voor professioneel politiewerk. Er is een zero tolerance 
voor het misbruiken van het geweldsmonopolie ten aanzien van burgers. In 
dat licht wordt het politiestatuut herzien teneinde een gegarandeerd vlottere 
afhandeling van tuchtzaken te realiseren.


De werking van de Nationale Veiligheidsraad zal worden versterkt door 
een permanent beleidssecretariaat, dat in samenwerking met en onder 
coördinatie van het Coördinatie- en Strategisch  Comité zorgt voor 
beleidsvoorbereiding en -opvolging. De Nationale Veiligheidsoverheid wordt 
als interdepartementaal platform voor veiligheidsscreenings geïntegreerd in 
dit beleidssecretariaat.


De informatiepositie van inlichtingendiensten en het OCAD wordt versterkt. 


Een aangepast wettelijk kader voor infiltratie door agenten en informanten 
wordt gecreëerd. Dit gebeurt ook voor het toezicht op de bronnen. 


De wet die de organisatie en taken van het OCAD regelt, wordt geactualiseerd 
met het oog op een versterking en uitbreiding van de coördinatie inzake 
informatiedoorstroming (in het bijzonder deze tussen de ondersteunende 
diensten en het OCAD).


De regering creëert een kruispuntbank veiligheid voor informatiedeling op 
geïntegreerde en veilige wijze (politie, justitie, OCAD, inlichtingendiensten, 
cel Financiële Informatie, enz.) zonder de bestaande en lopende investeringen 
en projecten (zoals I-police wat de geïntegreerde politie betreft) in gevaar te 
brengen. 


De samenwerking en uitwisseling van informatie tussen veiligheids-, 
inlichtingendiensten en justitie worden geoptimaliseerd, meer bepaald wat 
betreft de voortzetting van de oprichting van de Joint decision centers en de 
Joint intelligence centers.


De regering heeft een bijzondere aandacht voor de beveiliging van de 
communicatie en van de gegevensoverdracht tussen de betrokken diensten.


De regering zal de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie 
over de terroristische aanslagen uitvoeren, ook via maatregelen tegen 
radicalisering.


In uitvoering van de aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie 
komt er een eengemaakt basisstatuut voor het personeel van de VSSE, het 
burgerpersoneel van ADIV en het personeel van het OCAD. Er komt ook een 
versterking van de personeelseffectieven.


Binnen de Belgian Intelligence Academy wordt het gezamenlijk 
opleidingsaanbod voor de inlichtingendiensten en het OCAD versterkt en 
verder geprofessionaliseerd.


De regering zet onverminderd haar beleid verder tot het bevriezen van 
financiële tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten 
die meewerken aan terroristische misdrijven. De regelgeving daartoe wordt, 
met het oog op een nog efficiëntere toepassing, geëvalueerd en desgevallend 
aangepast.


De bestaande structuur van het Plan R (NTF, LTF, LIVC) en de bestaande 
expertise worden verder uitgerold en geoperationaliseerd en dit zowel 
naar radicalisering als naar alle extremistische bewegingen. Het actieplan 
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radicalisme wordt opgewaardeerd tot een ‘strategische nota terrorisme, 
extremisme en radicalisering’. Vroegdetectie en goede risicotaxatie staan 
daarbij centraal, net als een cultuur van vertrouwen en samenwerking tussen 
de verschillende diensten.


De regering zal, samen met de deelstaten nagaan op welke manier ze het 
preventiebeleid in grootstedelijke milieus t.a.v. radicalisering en extremisme 
kunnen versterken en structureel verankeren.


De militaire aanwezigheid op straat wordt onmiddellijk progressief 
afgebouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de personeelscapaciteit 
van de federale politie, de impact voor de lokale politie en de uitbouw van de 
nieuwe directie “Beveiliging” (DAB) binnen de Federale Politie.


Een goed veiligheidsbeleid is niet enkel repressief. De overheid versterkt in 
het politiewerk een echte preventieve aanpak, gericht op nabijheidspolitie 
en kennis van het veld.


Er komt een structurele versterking van de mogelijkheden van bestuurlijke 
handhaving via lokale besturen, met respect voor de scheiding der machten.


Om de verstoring van de openbare orde of overlast te voorkomen wordt een 
nieuwe wettelijke regeling getroffen voor de uitbreiding van de bevoegdheid 
van het lokaal plaatsverbod.


4.1.6. Samenwerking politie - justitie
Voor eenvoudig identificeerbare misdrijven zoals bijvoorbeeld 
straatcriminaliteit, winkeldiefstallen en rellen zorgt de regering voor een 
snelle en gepaste afhandeling om recidive te voorkomen. Ze versterkt het 
snelrecht door de wetgeving aan te passen en extra personeel te voorzien 
hiervoor. 


Voor de opsporing en vervolging van financiële misdrijven worden de 
rechterlijke orde en de gerechtelijke politie versterkt. De wet op de verruimde 
minnelijke schikking wordt geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd. 


Voor alle misdrijven, investeert de regering in gespecialiseerde gerechtelijke 
speurders om het ‘follow the money’-principe toe te passen, zodat criminaliteit 
via de winsten die ze oplevert, wordt aangepakt.


Wat druggebruik betreft, focust de regering op preventie, schadebeperking 
en hulpverlening ten aanzien van minderjarigen en probleemgebruikers. Ze 
veralgemeent de drugsbehandelingskamers. Deze kamers bij de rechtbank 
van eerste aanleg zijn gespecialiseerd in de vervolging van personen die 
strafbare feiten hebben gepleegd in relatie met een verslavingsproblematiek, 
dit met de bedoeling om het risico op ernstige recidive te verminderen 
dankzij een transversale en multidisciplinaire aanpak van de problematiek.


Tegelijk schakelt de regering een versnelling hoger met een doorgedreven 
integrale en geïntegreerde strijd tegen georganiseerde drugsbendes en 
de internationale drugstrafiek. Daartoe zullen de vijf grote gerechtelijke 
directies van de Federale Politie gespecialiseerde multidisciplinaire 
drugsonderzoeksteams uitbouwen en versterken. Hiervoor worden 
gespecialiseerde gerechtelijke speurders vrijgemaakt. De aanpak van 
de betrokken diensten (sociaal, fiscaal, enz.) wordt gecoördineerd. Ook 
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straatdealers en drugscafés moeten aangepakt worden, evenals de 
ondermijnende criminaliteit door dealers en gebruikers.


4.1.7. Cybercrime en internationale dimensie
Dreigingen stoppen niet aan onze landsgrenzen. Dit geldt ook voor 
cyberdreiging. De regering verzekert de verdere effectieve implementatie 
van de Netwerk- en Informatiebeveiliging Richtlijn, die een belangrijk 
instrument is om de cyberparaatheid van onze essentiële diensten te 
versterken. Er wordt tevens een wettelijke regeling uitgewerkt die het 
mogelijk moet maken om buitenlandse kwaadaardige inmenging in onze 
kritieke infrastructuren te verhinderen. Samenwerking ten slotte is essentieel 
om onze cyberveiligheid op een effectieve en gecoördineerde wijze te 
verzekeren. Voor het beheer van cyber intelligence en de uitwisseling van 
cyber intelligence informatie zorgen we voor een versterkte samenwerking 
tussen de veiligheids- en inlichtingendiensten, waarbij ook samenwerking 
met supranationale organisaties zoals NAVO versterkt wordt.


De regering zal de weerbaarheid van ons land in geval van nationale of 
internationale crisissen versterken en daarvoor inzetten op een sterke 
coördinatie met alle betrokken actoren. De maatschappij moet daarbij ook 
steeds op Defensie kunnen blijven rekenen in tijden van crisis. Het in plaats 
stellen van een crisishospitaal zal bestudeerd worden.


4.1.8. Civiele veiligheid
Het recht van iedere burger op snelle en adequate hulp is een prioriteit voor 
de regering. De regering zal er met name voor zorgen dat er een gelijkmatig 
verdeeld netwerk over het nationale grondgebied blijft bestaan en dat 
er in bepaalde gevallen sprake is van coördinatie tussen de politie en de 
reddingsdiensten. Het doel is om de veiligheid en het goede verloop van de 
werkzaamheden zoveel mogelijk te garanderen.


Bijzondere aandacht moet gaan naar de rol die de hulpverleningszones 
spelen in de noodhulp. De hoge operationele vereisten van de brandweer en 
de dringende geneeskundige hulpverlening hebben nood aan een modern 
personeelsbeleid, passende omkadering en een kwaliteitsvolle opleiding, 
in het bijzonder voor brandweervrijwilligers. We evolueren naar een 
evenwichtiger financiering van de brandweer.


4.1.9. Erediensten
De regering zal de Boeddhistische Unie van België, in samenwerking met de 
deelstaten, erkennen als een vereniging die morele bijstand biedt als niet-
confessionele levensbeschouwing.


4.2. Defensie
België wil binnen de Verenigde Naties een geloofwaardige bijdrage blijven 
leveren aan de inspanningen om de internationale vrede en veiligheid te 
handhaven. Onze Europese en trans-Atlantische partners verwachten van 
ons land een inzetbare capaciteit, waarbij België zijn verantwoordelijkheid 







77Regeerakkoord 30/09/2020


opneemt en een relevante bijdrage levert tot de collectieve veiligheid van 
onze burgers.


België zal zijn engagement voor een effectieve Europese defensie voortzetten 
en versterken. Dit draagt bij tot een echte Europese strategie en autonomie 
en versterkt zo ook de ‘Europese pijler’ binnen de NAVO. De NAVO blijft de 
hoeksteen van de collectieve verdediging van Europa.


Buitenlandse militaire opdrachten behoeven een sluitend 
internationaalrechtelijk mandaat. Militaire opdrachten passen in het kader 
van de VN, in het Europees gemeenschappelijk veiligheidsbeleid (GBVB), 
in het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) of in het 
collectieve veiligheids- en defensiekader van de NAVO. Onze bilaterale 
missies en partnerschappen kaderen in een “comprehensive approach”. 


De strategische autonomie van Europa vergt een militaire interventiecapaciteit 
en een solide industriële basis. Defensie zal in dat verband verder investeren 
in de Europese “capability gaps” en haar capaciteiten bij geprivilegieerde 
partners verder verankeren. Het Europees Defensiefonds (EDF), dat door de 
Europese Commissie in het leven is geroepen, zal het mogelijk maken om 
samenwerkingsprojecten voor de ontwikkeling van militaire capaciteiten 
te stimuleren en te cofinancieren. De regering zal onze bedrijven in dat 
verband de best mogelijke kansen geven. Daartoe blijft ons land actief in de 
permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), zal een kader worden 
uitgewerkt voor de ontvankelijkheidstoekenning aan bedrijven en toont 
België zich solidair in zijn engagementen, te rapporteren via het National 
Implementation Plan (NIP).


We verbeteren in het algemeen het informatie- en evaluatiekader van 
het defensiebeleid met meer transparantie en betrokkenheid van het 
Parlement (missies, militaire aankopen en verkopen, maatschappelijke 
terugverdieneffecten, burgerslachtoffers). De regering zal onderzoeken of 
een regeling van schadevergoeding voor burgerslachtoffers kan worden 
uitgewerkt. De parlementaire controle op militaire aankoopdossiers 
wordt uitgebreid. Het Rekenhof krijgt ook tijdens de aankoopprocedure 
controlebevoegdheid, mits respect voor wettelijke en veiligheidsvereisten. 
Verder wordt er onderzocht hoe de Commissie Legeraankopen zich beter 
kan laten bijstaan met het oog op een optimale parlementaire controle.


In het interfederale investeringsplan kunnen aanvullende uitgaven voor 
infrastructuur worden opgenomen.


Voor België blijft het Non-Proliferatieverdrag (NPV) de hoeksteen van het 
mondiale nucleaire non-proliferatie regime. Zonder afbreuk te doen aan 
onze engagementen en verplichtingen binnen NAVO, zal België zich actief 
blijven inzetten voor nucleaire ontwapening en non-proliferatie op mondiaal 
niveau. België zal een proactieve rol spelen in de NPV-Toetsingsconferentie 
in 2021 en samen met de Europese NAVO bondgenoten nagaan hoe het 
multilaterale non-proliferatie kader te versterken en hoe het VN Verdrag 
op het Verbod op Nucleaire Wapens een nieuwe impuls kan geven aan 
multilaterale nucleaire ontwapening. 
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De regering ondersteunt andere multilaterale initiatieven inzake ontwapening 
en wapenbeheersing, ook buiten het nucleaire domein. Ons land neemt het 
initiatief om te komen tot een regelgevend kader inzake volledig autonome 
wapensystemen, en streeft daarbij naar een internationaal verbod. 


De investeringen in Defensie vergen continuïteit binnen een langetermijnvisie. 
De regering zal de uitvoering van de Strategische Visie voor Defensie en 
de Militaire Programmatiewet voortzetten en actualiseren. De regering 
onderzoekt hoe ze een groeipad kan uittekenen om onze defensie-inspanning 
tegen 2030 opnieuw af te stemmen op de Europese niet-nucleaire NAVO 
bondgenoten.


De regering zal inzetten op een herkapitalisatie in het domein van het 
personeel om het militair beroep aantrekkelijker te maken. Dat moet leiden 
tot een betere rekrutering, een betere retentie, meer diversiteit en een betere 
leeftijdspiramide. Ook naar het welzijn van het militair personeel en hun 
gezin zal daartoe de nodige aandacht gaan.


Daarvoor zal de regering werk maken van een modernisering van het 
personeelsbeleid met onder meer een grotere mobiliteit binnen en 
buiten de overheid in samenwerking met de gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling. Zij zal andere oplossingen bestuderen – bijvoorbeeld 
een flexibele en versterkte reserve of uitgebreider beroep op burgerpersoneel 
– die een positieve weerslag kunnen hebben op het personeelsbeleid van 
Defensie.


We besteden bijzondere aandacht aan de voorbereiding van opleiders en 
defensie-instructeurs voor de opvang en effectieve ondersteuning van 
nieuwe rekruten.


De regering zal maatregelen nemen om de regionale spreiding van de 
kwartieren te optimaliseren, waaronder projecten rond “het kwartier van de 
toekomst” in Vlaanderen en in Wallonië opstarten en versnellen.


Door middelen te garanderen voor infrastructuur, voor het onderhoud 
van het materiaal, voor de individuele uitrusting en voor de operationele 
voorbereiding moeten de strijdkrachten in staat worden gesteld hun 
opdrachten op haalbare en duurzame wijze te vervullen. Het concept van 
crisisbeheer en hulp aan de natie zal met aandacht voor de lessen uit de 
gezondheidscrisis worden beoordeeld. De regering bevestigt het belang van 
hulp aan de natie of aan de civiele maatschappij.


De centrale rol van het “War Heritage Institute” op het vlak van militaire 
geschiedenis, nagedachtenis en burgerzin zal worden versterkt.


Tot slot zal Defensie zich de komende jaren blijven concentreren op 
cyber(veiligheid), innovatie, onderzoek en technologie om zo niet alleen bij 
te dragen tot de veiligheid van ons land en van Europa, maar ook tot de 
economische heropleving. In dat verband zullen een defensie-, industrie-, 
en onderzoeksstrategie (DIRS) en de bijhorende nationale ondersteunende 
structuren worden ontwikkeld, in coördinatie met de gemeenschappen en 
de gewesten en onder meer met de medewerking van de KMS, het KHID en 
het militair hospitaal.
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Een land van samenwerking en 
respect
5.1. Institutionele hervormingen
Ons land heeft zes staatshervormingen gekend. Sinds 1970 werd België in 
opeenvolgende fasen omgevormd tot een federale staat sui generis met 
sterke deelstaten, bevoegd voor een aantal beleidsdomeinen die de mensen 
rechtstreeks aanbelangen en waardoor in die materies een gedifferentieerd 
beleid kan gevoerd worden dat aangepast is aan de deelstatelijke noden. 
Nochtans is er een algemene consensus dat de bevoegdheidsverdeling voor 
verbetering vatbaar is. De regering kiest resoluut voor een federalisme 
van samenwerking en ontmoeting. We respecteren uitdrukkelijk de 
bevoegdheden van de gewesten en gemeenschappen en willen de komende 
jaren actief overleggen en samenwerken met de deelstaten. De ontmoeting 
van talen en culturen, inherent aan ons land, beschouwen we als een troef. 
Homogene bevoegdheden en efficiëntie moeten daarbij worden nagestreefd 
maar tegelijkertijd zal samenwerking tussen de verschillende overheden altijd 
noodzakelijk blijven. Daarom is het van belang dat nieuwe hervormingen 
goed worden voorbereid zonder taboes in een sfeer van wederzijds begrip en 
op basis van de nodige expertise.


De regering wil tijdens de komende legislatuur een belangrijke bijdrage 
leveren op het vlak van de modernisering, de verhoging van de efficiëntie en 
de verdieping van de democratische beginselen van de staatsstructuren. De 
regering zal hierover een breed democratisch debat opstarten, waarbij ook 
onder meer de burger, het middenveld en de academische wereld betrokken 
worden, alsook een dialoog onder politieke vertegenwoordigers, onder 
leiding van twee ministers (een Nederlandstalig en een Franstalig lid) om de 
bestaande structuur te evalueren.


De regering geeft de twee ministers die belast zijn met institutionele 
hervormingen eveneens de opdracht om een voorlopige lijst van 
grondwetsartikelen op te stellen ter herziening. De lijst zal het voorwerp 
uitmaken van een mededeling in Senaat en Kamer bij de aanvang van de 
regeerperiode. Deze lijst omvat minstens het artikel 195. Aan het einde van 
het democratisch debat zal de lijst worden vervolledigd met de artikelen die 
noodzakelijk zijn om de richtinggevende aanbevelingen te vertalen, in het 
bijzonder inzake democratische vernieuwing en de bevoegdheidsverdeling.


Het doel is een nieuwe staatsstructuur vanaf 2024 met een meer homogene 
en efficiënte bevoegdheidsverdeling met inachtneming van de principes van 
subsidiariteit en interpersoonlijke solidariteit. Dit zou ertoe moeten leiden 
dat de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht 
versterkt worden.


55
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Op basis van de werkzaamheden van deze regeringsleden zal de regering 
voorstellen, onder de vorm van wetteksten, voorbereiden op het vlak van de 
bevoegdheidsverdeling, de financieringsregels en de instellingen etc., die na 
akkoord binnen de schoot van de regering aan de Raad van State ter advies 
kunnen worden voorgelegd.


Hierna en hierover, zullen de twee ministers van de regering de nodige 
contacten leggen om samen bijkomende parlementaire steun te vinden om 
de benodigde meerderheden te bereiken.


De regering wenst in ieder geval tijdens deze legislatuur wetteksten te 
integreren betreffende een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het 
vlak van gezondheidszorg. De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij 
de patiënt (gefedereerde entiteiten) zonder dat aan de solidaire financiering 
wordt geraakt.


De regering zal een voorstel neerleggen om artikel 7bis, dat voor herziening 
vatbaar is verklaard, aan te passen.


Het voor herziening vatbaar verklaarde artikel 7bis over duurzame 
ontwikkeling wordt deze beleidsperiode gemoderniseerd met aandacht 
voor de rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale samenleving, de 
circulaire economie en de stopzetting van het verlies aan biodiversiteit. 


In dat kader onderzoekt de regering, samen met de gewestregeringen, hoe 
de federale overheid en de deelstaten tot meer samenwerking en een betere 
coördinatie kunnen komen inzake klimaat, met respect voor hun respectieve 
bevoegdheden. 


Mits het akkoord van de deelstaten, en enkel in dat geval, kan deze update 
van artikel 7bis uitgroeien tot een basis voor een samenwerkingsakkoord 
en/of bijzondere interfederale klimaatwet. Wanneer deze update in deze 
beleidsperiode onmogelijk blijkt, zal de regering artikel 7bis opnieuw 
opnemen in de verklaring tot herziening.


Om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de 
verschillende gebieden van het land kan de federale overheid gebruik maken 
van de mogelijkheid om haar bevoegdheden op asymmetrische wijze uit te 
oefenen naar gelang het betrokken gewest, de betrokken gemeenschap of 
subregio waarop het betrekking heeft (“place based policies”). Dit gebeurt met 
respect voor de principes van gelijkheid en non-discriminatie. Op die manier 
zou de federale overheid haar beleid kunnen afstemmen op het beleid van 
de gemeenschappen en de gewesten wanneer het gaat om bepaalde gedeelde 
bevoegdheden, zoals op het vlak van werkgelegenheid en gezondheidszorg.


De federale regering hecht groot belang aan samenwerking tussen 
beleidsniveaus, samenwerking die leidt tot oplossingen en de 
bevoegdheidsverdeling respecteert. Daartoe wordt met naleving van 
eenieders bevoegdheden het overleg en de samenwerking tussen het federale 
niveau en de deelstaten versterkt en gestroomlijnd.


We maken hierover afspraken binnen het Overlegcomité, onder meer over 
het tijdsstip, de vorm (schriftelijk/mondeling) en termijn van de wettelijk 
voorgeschreven samenwerking. 
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Het Overlegcomité komt als centraal punt voor overleg, samenwerking en 
coördinatie tussen de staat, de gemeenschappen en de gewesten regelmatiger 
samen met de bedoeling om met naleving van eenieders bevoegdheden 
beleidslijnen beter op mekaar af te stemmen. We garanderen dat de essentiële 
interministeriële conferenties regelmatig samenkomen en we engageren ons 
voor een betere werking van de IMC’s, met inbegrip van de aanduiding van 
de voorzitterschappen.


We evalueren en actualiseren de samenwerkingsakkoorden inzake het 
buitenlands beleid uit 1994 teneinde het buitenlandse optreden van de 
federale staat en de deelstaten en hun rol in de EU- en multilaterale 
besluitvorming op elkaar af te stemmen.


We onderzoeken in welke federale bestuurs- of beheersorganen er bijkomend 
vertegenwoordigers van de deelstaten kunnen worden opgenomen met het 
oog op een grotere synergie tussen de beleidsniveaus. Zo zal, wat het RIZIV 
betreft, de vertegenwoordiging van de gefedereerde entiteiten gewaarborgd 
zijn zonder afbreuk te doen aan de beslissingsbevoegdheid van de federale 
overheid en de sociale partners.


De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde 
feestdag te maken. Dit wordt georganiseerd zonder budgettaire meerkost. 
De jaarlijkse organisatie van de nationale feestdag in onze hoofdstad en 
elders in het land moet een eigentijdse viering worden met een grotere 
aantrekkingskracht, waarbij ook de samenwerking met de gemeenschappen 
en de gewesten een meer prominente rol krijgt.


De federale regering organiseert de 5G-veiling zo snel als mogelijk en 
engageert zich om een akkoord te vinden met de deelstaten over de verdeling 
van de opbrengsten met een groter aandeel voor de gemeenschappen in 
de verdeling van de éénmalige én jaarlijkse opbrengsten van de veiling van 
het spectrum voor mobiele breedband. Daarbij wordt rekening gehouden 
met het belang van media (wat een gemeenschapsbevoegdheid is) in het 
frequentie-gebruik. In afwachting van een akkoord over de verdeling wordt 
de opbrengst op een rekening geblokkeerd totdat met de deelstaten een 
akkoord wordt gevonden over de verdeling. 


We realiseren een oplossing voor de geluidshinder en voor de 
rechtsonzekerheid waarmee de luchthaven Brussel-Nationaal wordt 
geconfronteerd. De regering werkt een ontwerp van evenwichtige vliegwet 
uit. 


Om tot een meer geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid te komen binnen 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen de bevoegdheden inzake preventie 
en veiligheid die aan het Brussels Gewest toegekend werden in het kader van 
de Zesde Staatshervorming, versterkt worden en beter territoriaal ingebed. 
Voor uitzonderlijke, acute of onverwachte veiligheidsproblemen die de 
grenzen van de lokale politiezone overschrijden staan de politiezones onder 
de coördinatie en het gezag van de minister-president teneinde eenheid van 
commando te verzekeren. Tevens beoogt een meer geïntegreerd en globaal 
veiligheidsbeleid schaalvoordelen te creëren die evenwel geen afbreuk 
mogen doen aan een sterk gedecentraliseerde wijkwerking dichtbij de burger 
en nabijheidspolitie.
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De federale overheid onderhandelt met de gemeenschappen om tegen 
vergoeding de regeling verder te zetten waarbij de remgelden voor prestaties 
die betrekking hebben op de bevoegdheden van de gemeenschappen 
geïntegreerd zijn in de maximumfactuur.


Zoals reeds voorzien in de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen, 
wordt invulling gegeven aan het Toekomstinstituut van de Gezondheidszorg 
om, ter ondersteuning van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, 
overlegde antwoorden op de grote uitdagingen inzake de gezondheidszorg 
te waarborgen. Dit instituut heeft tot taak om een gemeenschappelijke en 
toekomstgerichte visie te formuleren en een duurzaam gezondheidsbeleid 
te definiëren. 


Initiatieven die zorgen voor meer ontmoeting en een betere kennis 
van de landstalen verdienen meer waardering. De federale regering 
faciliteert samen met de gewesten en de gemeenschappen interfederale 
ontmoetingsinitiatieven. 


5.2. Democratische vernieuwing
De regering wil het vertrouwen in politiek als positieve kracht versterken door 
van democratische vernieuwing een prioriteit te maken. De democratische 
werking moet worden gemoderniseerd door te streven naar vereenvoudiging 
en door een opening naar nieuwe participatievormen. Zo verrijken we onze 
representatieve democratie met meer rechtstreekse participatie van burgers 
in de politieke besluitvorming.


Voor deze democratische vernieuwing wordt er gewerkt met enerzijds een 
reeks hervormingen in het regeerakkoord en anderzijds een reflectieoefening 
in de schoot van het parlement.


We evalueren het lobbyregister in de schoot van de Kamer en breiden de 
toepassing uit naar regering en kabinetten.


Er komt een wettelijke regeling om geclassificeerde stukken na verloop van 
tijd te declassificeren rekening houdend met internationale afspraken en de 
bescherming van het bronnengeheim. België is immers één van de laatste 
landen zonder dergelijke procedure. De regering zal ervoor zorgen dat de 
bewaring van de kabinetsarchieven voortaan gegarandeerd is.


Het statuut van klokkenluider zal worden bevestigd door de bescherming 
te verzekeren van ambtenaren die te goeder trouw laakbare feiten in hun 
administratie aan de kaak stellen. België zal de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken 
op het Unierecht melden, die op 7 oktober 2019 werd aangenomen, binnen 
de termijn omzetten.


De Kamer zal via haar Reglement uitvoering geven aan de wet inzake het 
nieuwe burgerinitiatief, waarbij een petitie van burgers aanleiding kan 
geven tot het voorstellen van een wetgevend initiatief in de bevoegde 
Kamercommissie. 


We experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals 
burgerkabinetten of gemengde panels in de schoot van de Kamer waar zowel 
parlementsleden als door loting geselecteerde burgers deel van uitmaken. 
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Deze formuleren telkens aanbevelingen ten aanzien van de wetgevende 
macht. De deelname van burgers is altijd op vrijwillige basis. Dergelijke 
ontmoetingsmomenten kunnen ook buiten de Wetstraat georganiseerd 
worden, dicht bij de burger (“on tour”).


We verlagen de stemgerechtigde leeftijd bij de Europese verkiezingen tot 16 
jaar. Jongeren die willen stemmen moeten zich in het kiesregister van hun 
gemeente inschrijven. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze onderworpen aan 
de verplichting om te stemmen.


Rekening houdend met het gestegen aantal burgers dat niet deelneemt 
aan verkiezingen of blanco stemt, komt er in de aanloop van de volgende 
parlementsverkiezingen een neutrale doch mobiliserende campagne om de 
participatiegraad opnieuw op te krikken.


Lang aanslepende regeringsvormingen moeten in de toekomst vermeden 
worden. Met het oog op een vlottere regeringsvorming evalueren we 
de spelregels voor de vorming van een nieuwe federale regering, met 
bijvoorbeeld een formele deadline of een deblokkeringsmechanisme.


We zetten de hervorming van het systeem van partijfinanciering verder, 
zoals beslist door de Kamer, onder andere door een versterking van de 
transparantie op en de controle over de inkomsten en uitgaven.


De regering versterkt de maatregelen ter bestrijding van desinformatie en 
van de verspreiding van fake news, die een echte bedreiging vormen voor de 
democratie.


We zetten de hervorming van het statuut van parlementsleden verder. Via 
overleg streven we naar een zo uniform mogelijk statuut voor de diverse 
wetgevende vergaderingen.


In de schoot van het Federaal Parlement vindt jaarlijks een nationale 
burgemeestersconferentie plaats. We verenigen de burgemeesters van de 
steden en gemeenten in ons land voor een dialoog over grote maatschappelijke 
uitdagingen.


Ter verdieping van deze eerste reeks hervormingen zal er eveneens een 
dynamiek opgestart worden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
waarbij burgers, de universitaire wereld en de samenleving betrokken worden. 
Het doel van dit proces is te onderzoeken hoe de Grondwet en de wetgeving 
kunnen worden gemoderniseerd om de democratie, de rechtsstaat en de 
grondrechten te versterken. Dit proces zal resulteren in het formuleren van 
aanbevelingen.


De volgende elementen zullen o.a. aan bod komen:


 � Een grotere betrokkenheid van de burgers in het besluitvormingsproces, 
met respect voor de beginselen van onze representatieve democratie;


 � Een modernisering van de grondwettelijke rechten en vrijheden zonder 
evenwel afbreuk te doen aan de reeds gewaarborgde grondwettelijke 
rechten en vrijheden;


 � De transparantie van het openbare leven via onder meer open data;


 � De kieswet, incl. de kiesomschrijvingen, het verplichte ritsprincipe 
op kieslijsten, de afschaffing van de lijsten met plaatsvervangers, de 
afschaffing van de devolutieve kracht van de stem;
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 � Het statuut en aantal van de parlementsleden;


 � De procedure in verband met het onderzoek van de geloofsbrieven;


 � De toekomst van de Senaat;


 � De budgettaire evaluatie van verkiezingsprogramma’s en 
wetsvoorstellen;


 � De procedure tot ontbinding van de kamer.


5.3. Samenleven


 � Diversiteit en strijd tegen discriminatie
We streven naar een warme samenleving, met een sterke sociale samenhang.


Er komt een actief en transversaal beleid rond diversiteit en gelijke kansen. 
De strijd tegen alle vormen van discriminatie, zoals bepaald bij wet.


In samenspraak met alle relevante actoren, wordt er een interfederaal actieplan 
opgesteld en uitgevoerd tegen racisme, onverdraagzaamheid en alle vormen 
van discriminatie zoals vermeld in de verschillende antidiscriminatie- en 
antiracismewetgevingen. Het betreft een toekomstgericht plan met meetbare 
doelstellingen, een tijdschema voor zijn uitvoering, en een concrete 
uitwerking van verantwoordelijkheden. Voor elke actie worden de nodige 
middelen gegarandeerd.


De antidiscriminatie- en antiracismewetgeving wordt verder geëvalueerd en 
desgevallend aangepast.


De strijd tegen discriminatie- en haatmisdrijven (ook online) wordt 
opgenomen in het volgende Nationaal Veiligheidsplan. We werken ook de 
ongelijke vervolging van verschillende soorten haatmisdrijven weg.


De strijd voor diversiteit en tegen alle vormen van discriminatie krijgt 
bijzondere aandacht. De regering voert de academische monitoring van 
diversiteit en discriminatie op sectorniveau in.


Daarnaast wordt de toepassing van de bestaande discriminatietoetsen 
verbeterd.


De sociale inspectie moet discriminatietoetsen kunnen uitvoeren op basis 
van ofwel een onderbouwde klacht, ofwel datamining ofwel een objectieve 
aanwijzing. Het schriftelijke en voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur 
of procureur des Konings blijft behouden. Er mag tegelijk nooit sprake zijn 
van uitlokking.


De regering zal maatregelen nemen om werkgevers bewust te maken van het 
belang van non-discriminatie tijdens de hele loopbaan, van de aanwerving 
tot het einde van de loopbaan.


De regering waakt er over dat het gelijkekansencentrum Unia haar rol van 
een onafhankelijke, openbare instelling die discriminatie bestrijdt ten volle 
kan spelen.
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We zorgen dat de Raden van Bestuur van de verschillende gelijke kansen 
centra evenwichtig zijn samengesteld, zodat alle relevante actoren zoveel 
mogelijk betrokken zijn om van de strijd voor gelijke kansen, diversiteit en 
tegen discriminatie een succes te maken.


Een performant mensenrechteninstituut met internationale A-status 
krijgt deze legislatuur vorm. We streven naar een interfederaal 
mensenrechteninstituut dat ook over een klachtenprocedure zal beschikken.


Het landschap van de verschillende publieke gelijkheids- en 
mensenrechtenorganen en de betrokken administraties wordt geëvalueerd. 
Daarbij worden de nodige maatregelen genomen om samenwerking en 
efficiëntie te versterken.


Er wordt deze legislatuur een actieplan universele toegankelijkheid 
gelanceerd waarbij een structurele toegankelijkheid van de ruimte en de 
publieke dienstverlening het einddoel is. Dit actieplan voorziet minstens in 
gestandaardiseerde richtlijnen, objectieve doelstellingen en een monitoring 
daarvan. De overheid engageert zich tegelijk om op de korte termijn de 
fysieke en digitale toegankelijkheid van de rechtspraak, het openbaar vervoer 
en de overheidsgebouwen te verbeteren.


We maken van de overheid een voorbeeld inzake inclusief personeelsbeleid 
en engageren ons ervoor te zorgen dat het personeelsbestand de diversiteit 
in de samenleving weerspiegelt.


De regering doet extra inspanningen om haar eigen streefcijfer van minstens 
3% voor tewerkstelling van personen met een handicap bij overheidsdiensten 
te halen, onder meer in haar recruteringsbeleid en beleid rond werkomgeving.


We evalueren de wijze van monitoring met bijzondere aandacht voor de 
underreporting en de VN-conformiteit van de gehanteerde definities, binnen 
het kader van een concreet actieplan dat de regering zal uitwerken om de 
overheidsdiensten inclusiever te maken.


De regering moderniseert de toekenning van de uitkeringen, ondersteunt de 
DG Personen met een handicap (DG HAN) en versterkt het multidisciplinaire 
karakter van de medische beoordeling, 


Het lopende actieplan van DG HAN wordt voortgezet en aangescherpt.


De regering evalueert en harmoniseert de functie, voorwaarden en carrière 
van de artsen binnen de federale overheidsdiensten en meewerkende 
instellingen, opdat deze functie voldoende aantrekkelijk is.


5.4. Gendergelijkheid
De overheid zal een actieve genderpolitiek voeren en een voluntaristisch 
genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt. De 
monitoring hiervan wordt versterkt. Gendergelijkheid is een fundamentele 
waarde waar de regering inzake binnenlands beleid actief toe bijdraagt en 
die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.


We hervormen de verlofstelsels voor ouders zodat er een evenwichtigere 
verdeling mogelijk wordt tussen mannen en vrouwen bij de opvang van en 
de zorg voor kinderen. Het geboorteverlof zal stapsgewijs uitgebreid worden 







86Regeerakkoord 30/09/2020


van 10 naar 20 dagen. Daarbij zorgen we ervoor dat alle types werknemers 
in staat zijn het recht ook effectief op te nemen (bv. uitzendarbeid en korte 
tijdelijke contracten, ...).


Er zullen aanvullende maatregelen worden genomen om de wet van 22 april 
2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen werkzamer 
te maken.


De overheid neemt maatregelen opdat zowel bij de administratie als bij de 
overheidsbedrijven de gendergelijkheid ook aan de top verzekerd is.


De regering maakt een prioriteit van de strijd tegen gendergerelateerd 
geweld. De Conventie van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld dient daarbij als leidraad. 


Via een ketengerichte aanpak moet de strijd tegen gender gerelateerd geweld 
op alle vlakken gevoerd worden. Als federale overheid moeten we hier 
prioritair op inzetten door actief mee te werken en de nodige middelen te 
voorzien.


De zorgcentra seksueel geweld vormen de kern van een bredere aanpak van 
seksueel geweld in de samenleving. We realiseren een structurele inbedding 
van de zorgcentra binnen de beleidsdomeinen justitie, volksgezondheid, 
politie en gelijke kansen.


De regering waakt er over dat het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en 
mannen haar rol ter bevordering van de gendergelijkheid en de bestrijding 
van discriminatie op grond van gender ten volle kan spelen.


In België beschikt elke persoon zelf over haar/zijn/hun genderidentiteit. 
Wetgeving (m.b.t. genderregistratie) wordt aangepast om in overeenstemming 
te zijn met de beslissing van het Grondwettelijk Hof. De verdere implicaties 
daarvan worden onderzocht.
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België, een sterke stem in 
Europa en de wereld
6.1. Europese en internationale ambitie
Als één van de meest geglobaliseerde landen ter wereld, blijft België zich 
op de internationale scène inzetten als betrouwbare partner. De regering 
ziet daarbij toe op een maximale samenhang van haar instrumenten van 
buitenlands beleid, dat gebaseerd is op de verdediging en de bevordering 
van de rechtsstaat en van de Mensenrechten.


De regering verdedigt de belangen en prioriteiten van België op alle niveaus 
van dit buitenlandbeleid: i) met de rechtstreekse buurlanden zoals de 
Benelux, ii) in de Europese Unie, iii) met de onmiddellijke buurlanden van 
de Europese Unie en de specifieke beleidsinitiatieven die daarop gericht 
zijn, iv) de trans-Atlantische relatie, zowel qua veiligheid als economisch en 
v) de minder nabije omgeving, waarbij Azië een belangrijke economische 
partner blijft en in Afrika verder een “comprehensive approach” zal worden 
gehanteerd in de Sahel en de bevoorrechte betrekkingen met de Afrikaanse 
landen aan de Grote Meren verder zullen worden uitgediept.


De definiëring van dit belang en de verdere vormgeving en uitvoering van 
het buitenlands en Europees beleid zal via het samenwerkingsfederalisme 
worden gerealiseerd. Hierbij primeert pragmatisme in het belang van een 
sterke belangenbehartiging van ons land, onze burgers en onze bedrijven.


De federale regering hernieuwt het engagement van België voor een sterk 
multilateralisme binnen het bevoorrechte kader van de Verenigde Naties en 
met een bijzondere rol voor de Veiligheidsraad, waarvan de werking moet 
worden geoptimaliseerd.


Het belangrijkste instrument daartoe is de Europese integratie. De Europese 
Unie biedt enerzijds het kader voor belangrijke beleidsdomeinen en 
anderzijds het beste instrument om de Belgische belangen op wereldschaal 
te verdedigen.


Dit biedt één van de beste waarborgen op een beleid dat optimaal toeziet 
op de essentiële vraagstukken in verband met het internationaal humanitair 
recht, de strijd tegen straffeloosheid, de Rechtsstaat en de naleving van de 
Mensenrechten, en dan met name gendergelijkheid, LGBTQIA+-rechten, de 
bescherming van onderdrukte minderheden.


Deze principes moeten aan de basis liggen van alle betrekkingen die België 
met zijn partners onderhoudt en van alle beleid dat het nabij of verafgelegen 
ten uitvoer brengt.


België kiest resoluut voor een uitgesproken pro-Europese houding. België 
en de Belgische economie hebben enkel te winnen bij een sterk en solidair 
Europa.


66
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De interne markt is de hoeksteen van onze welvaart. Door het uitdiepen van 
de eenheidsmarkt in toekomstgerichte sectoren zoals de digitale economie 
en energie, waaronder hernieuwbare energie, kan Europa zijn competitiviteit 
en onafhankelijkheid versterken. Bovendien vergroten we zo onze hefbomen 
om onze strategische belangen, onze liberale en democratische waarden en 
normen ook buiten onze grenzen te verdedigen.


De regering streeft binnen Europa een goed evenwicht na tussen een 
correcte Europese begrotingsaanpak die een investeringsagenda toelaat 
en het oplossen van de huidige macro-economische onevenwichten. Een 
volwaardige monetaire en fiscale unie is daarbij het doel.


De Unie meer eigen inkomsten laten genereren – bv. via de Carbon Border 
Adjustment Tax, de uitbreiding van het ETS-systeem en een digitale belasting 
– stelt Europa niet alleen in staat zijn economische en geopolitieke ambities 
te realiseren, het heeft evenzeer tot doelstelling een aantal schadelijke 
praktijken te ontmoedigen.


Het Schengengebied is de afgelopen maanden diepgaand verstoord en een 
terugkeer naar de volledige werking ervan is een prioriteit voor België. 


België streeft een zo ambitieus, evenwichtig en coherent mogelijk akkoord 
na met het Verenigd Koninkrijk. Hierbij dienen de fundamenten van 
de Europese Unie en zijn governance model gevrijwaard te blijven. Het 
vermijden van een no-deal kan evenwel niet ten koste gaan van voor de EU 
essentiële belangen. Zowel bij een no-deal als bij een hard Brexit-akkoord 
moet bijzondere ondersteuning voor getroffen regio’s en sectoren vanuit 
de EU-budgetten voorzien worden. Na 31 december 2020 dient verder 
gewerkt te worden voor een verdere verdieping van onze betrekkingen en 
samenwerking met het VK. De regering zal waken over het respect voor de 
rechten van Belgen in het VK.


De regering engageert zich om op Europees niveau tot een strategische 
autonomie te komen.


De omzetting van Europese richtlijnen moet op tijd gebeuren, maar 
oordeelkundig en met het vereiste overleg, in het bijzonder met betrekking 
tot gold-plating.


Europa moet haar ambitieuze strategie van buitenlandse handel aanhouden 
door bondgenootschappen te bouwen rond duurzame handelsrelaties. Dit is 
essentieel voor de internationalisering van onze bedrijven en in het bijzonder 
onze kmo’s. We steunen actief de Europese aanpak om via handelsakkoorden 
hoge sociale en milieustandaarden (fundamentele normen van de ILO, 
verenigbaarheid met het akkoord van Parijs, toepassing van de fiscale 
transparantiecriteria van de OESO, etc.) als basis te nemen voor onze relaties 
met derde landen. België accepteert dan ook enkel nieuwe handels- en 
investeringsakkoorden waar deze standaarden bindend en afdwingbaar zijn. 
De federale regering toont zich een betrouwbare partner in de ratificatie 
van handelsakkoorden. Verdragen die reeds ondertekend werden zullen ter 
ratificatie worden aangeboden ter bespreking in het Parlement aan de hand 
van een impact-assessment waarbij de algemene belangen van onze economie 
en, in het bijzonder, het hoofdstuk m.b.t. de duurzame ontwikkeling worden 
geëvalueerd
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België zal meewerken aan de oprichting van een multilateraal investeringshof 
waar ook respect voor milieu- en sociale normen en mensenrechten centraal 
moet staan. In afwachting van een dergelijk hof zal de regering bij bilaterale 
handels- en investeringsbetrekkingen tussen de Europese Unie enerzijds en 
derde landen anderzijds ervoor zorgen dat de overeenkomst voorziet in de 
oprichting van een rechtbank voor geschillenbeslechting, die aanzienlijke 
garanties biedt ten aanzien van haar onafhankelijkheid en de eerbiediging 
van de rechtsstaat.


De regering engageert zich om actief en constructief deel te nemen aan de 
onderhandelingen over het toekomstig VN-Verdrag inzake Bedrijven en 
Mensenrechten. De regering zal een voortrekkersrol spelen in de uitwerking 
van een Europees wetgevend kader inzake zorgplicht. Waar mogelijk zal 
hiertoe een ondersteunend nationaal kader uitgewerkt worden.


De Europese Unie is een unieke sociale markteconomie, waarin de economie 
kan groeien maar waar tegelijk armoede en sociale ongelijkheid afneemt. 
België schaart zich achter de uitbouw van de Sociale Pijler en het initiatief 
van de Europese Commissie om een minimumloon in de EU te garanderen 
en om een permanent Europees werkloosheidsherverzekeringssysteem 
uit te werken. Ook de initiatieven rond de Europese kindergarantie en de 
herziene Europese jongerengarantie worden door België actief ondersteund.


België zal op EU-niveau ijveren opdat middelen uit de Europese fondsen 
verminderd of geschrapt kunnen worden bij lidstaten die ernstige en 
systemische inbreuken plegen op de fundamentele principes van de 
rechtsstaat, zonder dat dit ten koste gaat van de bevolking.


In de huidige geopolitieke krachtsverhoudingen is enkel een gezamenlijk 
buitenlands optreden sterk genoeg om in de wereld het verschil te maken – en 
de belangen van de Europese burgers en bedrijven in de wereld te verdedigen. 
België zal ervoor pleiten dat de Europese Unie een reële wetenschappelijke, 
industriële en militaire slagvaardigheid ontwikkelt die haar toelaat om een 
betekenisvolle diplomatieke wereldspeler te zijn. De regering zal mee aan de 
kar blijven trekken om de besluitvormingsprocedure met betrekking tot het 
Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid te verschuiven van de 
unanimiteitsregel naar een gekwalificeerde meerderheid.


De regering hecht veel belang aan het realiseren van een succesvol Belgisch 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in het eerste semester van 
2024 en zal daartoe de nodige voorbereidingen opstarten in nauw overleg 
met de deelstaten. Het aankomend Voorzitterschap wordt aangegrepen om 
het publieke draagvlak voor de Europese gedachte te versterken.


Een sterk buitenlands beleid is een voorwaarde voor een krachtdadig 
veiligheidsbeleid, onder meer in het voorkomen van conflicten of in de 
strijd tegen hybride dreigingen, cyberaanvallen, terrorisme, en mensen, 
drugs-, en wapensmokkel. De regering wil een breed gedragen Nationale 
Veiligheidsstrategie uitwerken. Deze strategie moet ervoor zorgen dat 
investeringen een antwoord bieden op reële veiligheidsnoden en dat het 
veiligheidsbeleid gecoördineerd verloopt. 


De trans-Atlantische relatie blijft van strategisch belang voor ons land en voor 
Europa. De trans-Atlantische gemeenschap rust op gedeelde fundamentele 
waarden en normen. We dienen te blijven werken aan een versterking van 
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evenwichtige economische en veiligheidsrelaties met de Verenigde Staten 
doorheen gemeenschappelijke multilaterale structuren, en in het bijzonder 
de NAVO.


België zal verder intensief en evenwichtig aandacht blijven besteden aan de 
toestand in het Midden-Oosten, zowel voor wat betreft de situatie in Libanon, 
Iran, Irak en vooral Syrië, als het Vredesproces in het Midden Oosten (VPMO).


De regering zet verdere stappen inzake een bilateraal en multilateraal 
differentiatiebeleid ten opzichte van de Israëlische nederzettingen. De 
regering zal op multilateraal en EU-vlak, of desgevallend met een significante 
groep gelijkgezinde staten, werken aan een lijst van effectieve en proportionele 
tegenmaatregelen ingeval van een Israëlische annexatie van Palestijns gebied 
en aan de mogelijke en tijdige erkenning van de Palestijnse staat.


Met opkomende machten zal naar een relatie gestreefd worden die oog 
heeft voor gedeelde belangen, in lijn met onze strategische belangen. De 
regering stelt hierbij principes van het internationaal recht en universele 
mensenrechten centraal.


De regering zal actief bijdragen aan de uitvoering van een strategisch en 
omvattend partnerschap tussen Europa en Afrika in het licht van onze 
gemeenschappelijke uitdagingen en opportuniteiten. Hierbij blijft de 
stabiliteit en economische ontwikkeling in het gebied van de Grote Meren 
en Sahel regio voor België een prioritair belang.


Het Grote Merengebied heeft een centrale plaats in het Belgisch 
buitenlandbeleid omwille van de historische banden tussen onze landen en 
de expertise waarvoor wij erkenning genieten. De federale regering steunt 
de werkzaamheden om het verleden levend te houden, en dan meer bepaald 
voor wat betreft de “Metis-Resolutie” en de Commissie “Congo/koloniaal 
verleden”.


Het engagement van ons land in de Sahel regio, net zoals in het Middellandse 
Zeegebied, kan ook helpen in het verminderen van de migratiestromen 
richting Europa. De federale regering schaart zich in nauw overleg met haar 
partners verder achter een benadering voor de Sahel-regio, waarbij rekening 
wordt gehouden met de specifieke situatie van elk land afzonderlijk en wordt 
toegezien op basisbeginselen zoals de versterking van de Rechtsstaat. De 
regering zal deze benadering evalueren en, waar mogelijk, versterken.


Conflicten trachten we eerst en vooral via diplomatieke weg op te lossen. 
Daarbij is conflictpreventie de prioriteit, zoals ook naar voren geschoven 
door VN Secretaris-Generaal Guterres. Binnen de VN draagt België actief 
bij aan conflictpreventie, en de uitbouw van democratische instellingen. 
De Belgische bijdrage aan conflictpreventie en maatschappij-opbouw 
(materieel en financieel) stijgt. Eens conflicten uitgebarsten zijn, moeten 
niet-militaire oplossingen de voorkeur krijgen. Dialoog en bemiddeling zijn 
belangrijke instrumenten. België zal in haar multilateraal en bilateraal beleid 
bemiddelingsinitiatieven ondersteunen, en, indien nodig en opportuun, zelf 
lanceren.


België ondersteunt de strijd tegen internationaal terrorisme, gewelddadig 
extremisme en radicalisering, met gelijke aandacht voor preventie en 
repressie. België blijft ook internationaal pleiten voor een strijd tegen het 
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terrorisme waarbij mensenrechten en het internationaal recht ten volle 
worden gerespecteerd.


België speelt een internationale voortrekkersrol wat betreft de kinderrechten, 
genderdimensie en gendergelijkheid. Ook wat LGBTQIA+-rechten betreft 
neemt ons land het voortouw en focust daarbij op decriminalisering, en op 
bescherming van LGBTQIA+-personen. 


De regering zal diplomatieke initiatieven onderzoeken en nastreven die 
ertoe strekken om de misdaad van ecocide, het doelbewust vernietigen van 
ecologische systemen, te beteugelen.


De snel wijzigende internationale omgeving versterkt de noodzaak voor 
ons land om een sterke economische diplomatie te voeren binnen een 
open multilateraal kader. In ondersteuning van de regio’s, dragen het 
postennetwerk, de Staatsbezoeken en de Belgische Economische Missies 
hiertoe actief bij. De exportfinancieringsinstrumenten worden herschikt, 
aangevuld en, waar nodig, versterkt.


De regering zal de internationale positie van ons land, en in het bijzonder 
Brussel, maximaal uitspelen. Hierbij biedt ons land een optimale omkadering 
van het internationale weefsel rond de aanwezigheid van Europese en 
internationale instellingen en vertegenwoordigingen. Ons land zal zich als 
gastheer voor internationale evenementen positioneren.


Op basis van een grondige analyse van de werking van B-FAST, zal de 
regering de oprichting van een hernieuwd en versterkt operationeel 
instrument voor humanitaire noodhulp, zoals een veldhospitaal en 
search and rescue onderzoeken. De regering zal hierbij alle betrokken 
departementen en beleidsniveaus betrekken. Daarbij zal naar maximale 
coördinatie en synergieën worden gekeken met andere departementen en 
bevoegdheidsniveaus, in het bijzonder het Europese.


De regering hecht veel belang aan een vlotte, professionele dienstverlening 
aan Belgische burgers in het buitenland. Zij zal deze door een doorgedreven 
digitalisering versterken. De regering zal de mogelijkheden onderzoeken om 
het stemmen van Belgen in het buitenland toegankelijker te maken met het 
oog op een grotere participatiegraad bij alle types van verkiezingen.


Om de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in het regeerakkoord 
te optimaliseren, zal rekening gehouden worden met de specifieke situatie 
van de FOD Buitenlandse Zaken bij de uitvoering van het beleid in verband 
met het federaal openbaar ambt. De regering zal een doelmatiger gebruik 
van het detacheringsinstrument bewerkstellingen om de internationale 
positie van ons land te versterken.


Het Federaal Parlement wordt proactief betrokken bij het Europees, 
buitenlands en handelsbeleid.


6.2. Asiel en migratie
Het Belgisch asiel- en migratiebeleid is gestoeld op de rechten van de 
mens, zoals onder meer verankerd in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, het VN-Vluchtelingenverdrag, het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens, het VN-Kinderrechtenverdrag en andere 
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mensenrechteninstrumenten. België erkent het belang van multilaterale 
samenwerking inzake migratie, zoals bijvoorbeeld het VN Global Compact 
for Safe, Orderly and Regular Migration.


Het recht op asiel is een cruciale internationale verplichting van België op 
basis waarvan bescherming wordt geboden aan vervolgde personen van 
overal ter wereld.


De regering schenkt bijzondere aandacht aan kwetsbare groepen, met name 
kinderen en LGBTQIA+-personen.


Elke nieuwkomer en ook onze samenleving als geheel heeft recht op een 
correct asiel- en migratiebeleid. In het bijzonder zal de regering toezien op 
de invoering op eenvoudige en snelle procedures, kwaliteitsvolle opvang 
en een humaan en kordaat terugkeerbeleid. Er moet een juist evenwicht 
worden aangehouden tussen rechten en plichten, met respect voor zowel zij 
die komen als zij die verwelkomen. 


België is steeds een sterke pleitbezorger geweest voor de realisatie van een 
gemeenschappelijk Europees asielbeleid en zal hierin een voortrekkersrol 
blijven spelen. De samenwerking in Europa moet worden versterkt, om te 
komen tot versterkte buitengrenzen, gelijkvormige procedures, een eerlijke 
verdeling van de lasten, betere opvang en bescherming in de herkomstregio’s 
en afspraken inzake migranten in transit zonder verblijfsdocumenten. Ook 
Europese instellingen, zoals Frontex, moeten daarbij de grondrechten, 
evenals de internationale verplichtingen, waaronder SAR en Safety of Life at 
Sea (SOLAS) respecteren.


Ons land zal deze principes verdedigen bij de onderhandelingen over het 
komende EU Pact on Migration and Asylum. De regering neemt haar deel 
van de verantwoordelijkheid en voert haar vooropgestelde doelstellingen uit 
met betrekking tot de hervestiging van vluchtelingen, in samenwerking met 
de EU-programma’s voor resettlement. België zal zich menselijk en solidair 
blijven opstellen in geval van acute noodsituaties in het buitenland waarbij 
opvang van kwetsbare mensen vereist is.


De aandacht voor het beheer van migratiestromen in een samenhangende 
aanpak van ons buitenlandbeleid wordt geëvalueerd en bijgestuurd indien 
nodig. Omdat een goed migratiebeleid gebaseerd is op feiten, zorgt de 
Dienst Vreemdelingenzaken voor uitgebreide en transparante rapportering 
van onder andere de terugkeercijfers.


De Belgische asiel- en migratiediensten, inclusief de Dienst 
Vreemdelingenzaken, ondergaan een externe audit en worden 
geoptimaliseerd met het oog op een performante organisatie, met onder 
andere een doorgedreven digitalisering van de interne administratieve 
processen. Wie asiel of verblijf aanvraagt moet op een transparante manier 
worden geholpen en geïnformeerd en moet snel (in principe binnen zes 
maanden voor asiel) een definitief antwoord krijgen. Dit vereist contingency 
planning en een flexibel personeelsbeleid voor de asiel- en migratieketen 
om onvermijdelijke pieken op te vangen.


Om de rechtszekerheid te vrijwaren, incongruenties binnen de 
vreemdelingenwetgeving te vermijden, en de leesbaarheid ervan te verhogen, 
is er nood aan een nieuw asiel- en migratiewetboek, na een breed gedragen 
debat met deskundigen en stakeholders.
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Oneigenlijk gebruik van migratie- en asielprocedures, beroepsmogelijkheden, 
enz. wordt tegengegaan, met respect voor het recht op beroep en 
gerechtvaardigde meervoudige aanvragen.


De overheid zal zich verder als een betrouwbare partij opstellen in het kader 
van het vreemdelingencontentieux. De regering voert maatregelen in om 
ingestelde beroepen efficiënter te behandelen, zoals bijvoorbeeld via een 
bemiddeling in het kader van een bestuurlijke lus. 


De regering optimaliseert de evaluatieprocedure voor de ambtsdragers van 
de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en werkt de tuchtregeling uit tot 
een volwaardig systeem van tuchtmaatregelen.


6.2.1. Asiel
Een menselijk, gecontroleerd en correct asielbeleid begint met een correcte 
procedure en de nodige kwaliteitsvolle opvang. De asiel- en opvangketen zal 
in zijn geheel worden gemonitord en geanalyseerd om tijdig schommelingen 
in zowel in- als uitstroom te voorspellen en efficiënt te beheren. Het 
opvangnetwerk wordt flexibel georganiseerd, zodat soepel ingespeeld kan 
worden op fluctuerende omstandigheden (o.a bufferplaatsen). In het netwerk 
wordt een evenwicht tussen individuele en collectieve opvang nagestreefd. 
Kwetsbare personen met bijzondere noden, gezinnen met kinderen en 
personen met een hoge kans op erkenning vangen we op in kleinschalige 
opvang.


Bij het openen van nieuwe opvangcentra waakt de regering erover om tijdig 
te communiceren en proactief samen te werken met de lokale gemeenschap 
en het lokale bestuur, en te waken over de veiligheid van werknemers en 
bewoners van het nieuwe centrum. Hiertoe wordt een draaiboek opgesteld 
en worden goede praktijken in binnen- en buitenland geïnventariseerd.


De Dienst Vreemdelingenzaken zal zo snel mogelijk weer starten met de 
fysieke registratie, en daarbij toezien op de bescherming van zijn werknemers 
én van de asielzoekers.


Binnen de taskforce ‘niet begeleide minderjarigen’ worden duidelijke 
afspraken gemaakt zodat opvolging zo sluitend mogelijk gemaakt wordt 
en NBMV’s niet langer ongemerkt van de radar kunnen verdwijnen. 
De signalements- en identificatieprocedure wordt versterkt, net als het 
voogdijsysteem op het vlak van de ondersteuning van de voogden en de 
harmonisatie van de praktijk.


6.2.2. Migratie
In samenwerking met de deelstaten trekt de regering via economische en 
academische migratie buitenlandse arbeidskrachten en talent aan, zonder 
een braindrain te veroorzaken. 


De eenvormige toepassing van de regelgeving, met inbegrip van de controle 
op het naleven van de voorwaarden tot gezinshereniging, wordt gegarandeerd 
en efficiënter georganiseerd. De rol van de gemeenten in de procedure wordt 
verduidelijkt, en de nodige middelen worden vrijgemaakt om hen hierin 
gepast te ondersteunen, met het oog op o.a. het oprichten van een platform, 
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zodat de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeentelijke administraties op 
een veiligere en beter traceerbare manier gegevens kunnen uitwisselen.


De voorwaarden tot gezinshereniging zullen worden beoordeeld in het 
licht van de wetgeving van de buurlanden en, indien nodig, op deze basis 
worden herzien, teneinde ze consequenter te maken. In samenwerking met 
de deelstaten zal de integratie van personen die zich in België vestigen in 
het kader van gezinshereniging worden geïntensiveerd, onder meer door het 
leren van één van de talen van het gewest van verblijf en door het intensiveren 
van hun beroepsopleiding, met het oog op hun integratie in de maatschappij 
en de arbeidsmarkt.


De strijd tegen zowel mensenhandel als mensensmokkel wordt opgevoerd:


 � De strijd tegen mensenhandel en tegen economische uitbuiting in 
dat kader moet een absolute beleidsprioriteit vormen. Hierbij horen 
voldoende middelen, voor alle gespecialiseerde diensten, magistraten, 
politie- en inspectiediensten, enz.. De klemtoon ligt op detectie en dus 
op terreincontroles;


 � Wat de strijd tegen mensensmokkel betreft wordt er prioritair ingezet 
op de strijd tegen smokkelaars en ontmanteling van netwerken;


 � De regering investeert ook in slachtofferdetectie, met bijzondere 
aandacht voor het lot van minderjarige slachtoffers en andere kwetsbare 
profielen In dat kader zal de financiering van onthaalcentra voor 
slachtoffers van mensenhandel bestendigd worden;


 � Daartoe worden daarnaast wetgeving en beleid doorgelicht in een 
parlementaire commissie of werkgroep.


Het uitreiken van humanitaire visa blijft een discretionaire bevoegdheid van 
de regering, maar is gebaseerd op een transparant beleid. Dit beleid wordt in 
het Parlement besproken.


6.2.3. Personen in onwettig verblijf
De oriëntatie van migranten op ons grondgebied wordt versterkt teneinde 
transparante en volledige informatie te verstrekken over de mogelijkheden 
inzake asiel, verblijf en terugkeer.


Daartoe zal de federale regering pilootprojecten financieren, met als doel 
om personen zonder wettig verblijf in de humanitaire opvang van de eerste 
lijn sneller en gerichter te begeleiden naar bestaande verblijfsprocedures of 
terugkeer, in samenwerking met Fedasil, de Dienst Vreemdelingenzaken, 
grote steden, sociale voorzieningen en niet-Gouvernementele organisaties.


Met volledig respect voor de bestaande bevoegdheidsverdeling, zet de 
regering met betrekking tot het beheersen van de transitmigratie in op 
een humanitair traject dat een duurzame oplossing biedt binnen hetzij 
de bestaande verblijfsprocedures, hetzij binnen een terugkeertraject. De 
regering onderzoekt tegelijk samen met de deelstaten welke flankerende 
maatregelen mogelijk zijn om de overlast van transitmigratie, onder meer 
op snelwegparkings, te voorkomen.
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Er wordt een aanklampend en menselijk terugkeertraject uitgewerkt met alle 
betrokken instanties voor mensen in illegaal verblijf, via een doorgedreven 
begeleiding, ondersteuning en met een regelmatige opvolging.


De mogelijkheden van alle actoren betrokken bij de gedwongen terugkeer 
om deze correct, humaan, kordaat en zo snel mogelijk uit te voeren, als 
het vrijwillig niet kan, moeten versterkt worden en gelijke tred met elkaar 
houden om een voldoende capaciteit te garanderen.


Er moet meer ingezet worden op vrijwillige terugkeer, met een sterkere 
begeleiding in alle fases van de procedure. 


Alternatieven voor detentie worden ten volle ontwikkeld (terugkeerhuizen, 
regelmatige administratieve en/of politionele controles, huisarrest, borg, 
elektronisch toezicht, …). Deze worden op een systematische manier 
geëvalueerd om ze indien nodig bij te sturen.


De vasthouding met het oog op gedwongen terugkeer, moet tot de kortst 
mogelijke duur beperkt worden. De regering onderzoekt alle mogelijkheden 
om de gemiddelde detentieduur verder te beperken en de efficiëntie van het 
terugkeerbeleid te verhogen. Tegelijk neemt de regering maatregelen om 
te verhinderen dat de verwijdering door manifest gebrek aan medewerking 
onmogelijk wordt gemaakt.


De regering voorziet de noodzakelijke middelen om voldoende capaciteit 
te voorzien voor de verwijdering van personen in onwettig verblijf, en dit in 
goede leefomstandigheden. Het masterplan zal, zonder af te wijken van de 
timing, verbeterd worden om aan de noden te voldoen.


Nieuwe plaatsen in gesloten centra zullen prioritair ingevuld worden door 
personen die misdrijven plegen, een gevaar vormen voor de openbare orde, 
of overlast veroorzaken. Minderjarigen kunnen niet vastgehouden worden 
in gesloten centra. De regering zal tegelijkertijd alternatieve maatregelen 
nemen om te vermijden dat dit misbruikt wordt om de terugkeer onmogelijk 
te maken.


Bij het versterken en uitvoeren van bestaande terugnameovereenkomsten 
en bij haar inspanningen om bijkomende overeenkomsten af te sluiten, 
hanteert de regering het respect voor de mensenrechten als leidend principe. 
Het Parlement krijgt inzage in de afgesloten overeenkomsten, zonder de 
vertrouwelijkheid ervan in gevaar te brengen.


De regering zal onderzoeken welke incentives en hefbomen op nationaal 
of internationaal vlak aangewend kunnen worden om samenwerking rond 
terugkeer te verbeteren.


Wat de strijd tegen COVID-19 betreft zal het testen en behandelen van 
personen zonder wettig verblijf worden geïntensiveerd, ingebed in de globale 
teststrategie van de federale overheid en de deelstaten. Daartoe zal o.a. een 
‘outreachende’ werking worden opgezet. Organisaties op het terrein worden 
daarvoor extra ondersteund, met bijkomende omkadering geboden door de 
overheidsdiensten.


Er wordt een oplossing gezocht voor de zeer beperkte groep mensen die 
buiten hun wil om, en ook niet vrijwillig, kunnen terugkeren naar hun land 
van herkomst, zoals bepaalde staatlozen.
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6.3. Ontwikkelingssamenwerking
België hecht belang aan internationale solidariteit en werkt mee aan de 
realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties 
(SDGs). In dialoog met onze partners behouden we de focus op de minst 
ontwikkelde landen en fragiele staten, armoedebestrijding, de meest kwetsbare 
groepen, de strijd tegen ongelijkheid, de gevolgen van klimaatverandering, 
en de onderliggende oorzaken van instabiliteit en conflict. De regering erkent 
dat wereldburgerschapseducatie belangrijk is voor de realisatie van de SDGs.


De regering waakt over beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling 
met andere beleidsdomeinen waaronder de klimaatdoelstellingen, 
handelsakkoorden, diplomatie en militaire operaties, en activeert een 
interministerieel overlegorgaan.


Voor de bestedingen voor internationale samenwerking wordt, rekening 
houdende met de uitzonderlijke budgettaire omstandigheden, vanaf 2021 
een bindend groeipad uitgetekend en uitgevoerd om de internationaal 
afgesproken norm van 0,7% van het BNI tegen 2030 te behalen. In de 
besteding van fondsen zijn meerwaarde, coherentie, en ontwikkelingsimpact 
leidende principes. Ons land zal de engagementen in het kader van de 
Akkoorden van Parijs op het vlak van klimaatfinanciering honoreren, met 
inbegrip van het principe van additionaliteit. De regering zal innovatieve 
financieringsinstrumenten en partnerschappen versterken op voorwaarde 
dat elke concrete overeenkomst ook op lange termijn een gunstige 
kosten/baten-verhouding voor de aanwending van ontwikkelingsgerichte 
overheidsmiddelen kan aantonen. België behoudt en versterkt haar 
ongebonden steun in het kader van haar ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
Ze zal die boodschap ook internationaal uitdragen, zoals bij de OESO-DAC 
landen. De regering zal overgaan tot een evaluatie van de samenstelling van 
het pakket ODA-aanrekenbare uitgaven, en zal bij OESO-DAC pleiten voor 
uniforme en duidelijke regels.


Om de impact van het beleid te vergroten zal de regering, onder meer via 
Enabel en BIO, naar een maximale synergie streven tussen de Belgische en 
de Europese internationale samenwerking, in het bijzonder waar ons land 
een strategische impact en meerwaarde kan realiseren.


Prioritaire sectoren van het ontwikkelingsbeleid zijn toegang tot kwalitatieve 
gezondheidszorg, onderwijs, sociale bescherming, waardig werk, steun aan 
de lokale privésector en recht op voedselzekerheid, kleinschalige landbouw 
en transitie naar duurzame voedselsystemen. Digitalisering vormt hierbij een 
belangrijke hefboom. Transversaal heeft ons land permanente aandacht voor 
good governance, de rechtsstaat, mensenrechten, gender en gelijke kansen, 
klimaat en seksuele en reproductieve rechten. Omwille van hun respectieve 
expertise en impactpotentieel ziet de regering, naast de institutionele 
ontwikkelingsactoren, ook de civiele maatschappij, universiteiten en de 
private sector als belangrijke partners. De regering blijft de autonomie en 
het initiatiefrecht van ngo’s erkennen. 


Onze bilaterale ontwikkelingssamenwerking zal daarbij evolueren naar 
een regio benadering. Een duidelijk beleid, met uitgewerkte regionale 
strategieën voor Centraal-Afrika, West-Afrika (Sahel), Noord-Afrika en het 
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Midden-Oosten. Een “comprehensive approach” om sociale, economische en 
veiligheidsuitdagingen in deze regio’s aan te pakken zal uitgewerkt worden. 


In fragiele landen zal de regering ook inzetten op de link tussen 
structurele hulp en humanitaire hulp. De regering zal verder evalueren 
hoe een impactvol beleid het best gerealiseerd kan worden. Onze steun in 
middeninkomenslanden is gericht op uitwisseling van kennis, technologie 
en expertise.


België zal bijzondere aandacht schenken aan het langdurig karakter 
van humanitaire crises, met aandacht voor de verwevenheid tussen het 
humanitaire, ontwikkeling, en vrede en veiligheid.


De regering zal erop aandringen om de regels in verband met schuldverlichting 
binnen de OESO-DAC te hervormen, en de discussie inzake bilaterale en 
multilaterale schuldkwijtscheldingen constructief aangaan. De regering 
ondersteunt de SDG-doelstelling om de transactiekosten voor ‘remittances’ 
tot minder dan 3% te verlagen.


Ontwikkelingssamenwerking kan niet ondergeschikt worden aan 
de migratieagenda. Het kan een positieve hefboom zijn gezien 
ontwikkelingssamenwerking de grondoorzaken van gedwongen migratie 
op lange termijn zal aanpakken (waaronder armoede, conflicten en 
klimaatverandering). Er wordt verder ingezet op projecten die de 
grondoorzaken van irreguliere migratie bestrijden. Als onderdeel van een 
“comprehensive approach” om tot duurzame oplossingen voor internationale 
vluchtelingencrises te komen, steunt België de uitbouw van kwaliteitsvolle 
opvang en bescherming in de regio van conflictgebieden. 


De regering zal streven naar meer coherentie en synergie tussen Belgische 
actoren en de ontwikkelingssamenwerkingsinstrumenten, teneinde de 
impact, efficiëntie en zichtbaarheid ervan te vergroten. In het bijzonder 
zal hierbij ingezet worden op een versterkte samenwerking en afstemming 
tussen de acties van BIO, Enabel en Finexpo in het domein van de private 
sector ontwikkeling en een verstrekte mobilisatie en valorisatie van inzet van 
Belgische publieke expertise in ontwikkelingssamenwerking. Bij BIO moet 
blijvende aandacht gaan naar ontwikkelingsrendement en wisselwerkingen 
met andere Belgische ontwikkelingsactoren. De regering hecht veel belang 
aan het behoud van het initiatiefrecht van Enabel in het kader van haar 
beheersovereenkomst.


De betrokkenheid van de bedrijven bij het ontwikkelingsbeleid biedt een 
toegevoegde waarde voor de verwezenlijking van de SDG’s. Om het positieve 
effect van de ontwikkeling zo groot mogelijk te maken, hanteert het beleid 
een aantal duidelijke voorafgaande voorwaarden als uitgangspunt voor de 
samenwerking met privéactoren, zoals additionaliteit, transparantie, respect 
voor de mensenrechten en voor sociale en milieunormen. 


De keuze van uitvoeringsactoren, partners en landen wordt geëvalueerd 
in functie van de bovenstaande prioriteiten en principes, met respect voor 
lopende engagementen.
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WERK


1. Inleiding: de sociaal-economische crisis wegens 


het coronavirus


De door het coronavirus veroorzaakte gezondheids-
crisis heeft nooit geziene sociale en economische gevol-
gen in België en onze buurlanden, net als op Europees 
en wereldwijd niveau. De cijfers hierna illustreren die 
vaststelling ruimschoots.


Daling van de werkgelegenheidsgraad


Voor België geven de tot vandaag (augustus 2020) 
beschikbare recentste maandcijfers van Statbel, het 
Belgische bureau voor de statistiek, dat de impact van 
de COVID-19-crisis op de arbeidsmarkt analyseert en 
daarbij indicatieve cijfers verstrekt, ons een idee van de 
omvang van de huidige crisis: de voorlopige resultaten 
van de enquête naar de arbeidskrachten voor de maand 
augustus vertonen een daling van het aantal werknemers 
in augustus, wat de aanzienlijke afnames bevestigt die 
voor de maanden april en mei zijn vastgesteld, en een 
stijging in juni en juli.


De werkgelegenheidsgraad voor 20- tot 64-jarigen 
(68,8 %) bevindt zich op het laagste niveau sinds het begin 
van de gezondheidscrisis. De werkgelegenheidsgraad 
daalt in alle leeftijdscategorieën, behalve bij 55-plussers 
voor wie de werkgelegenheidsgraad blijft stijgen. De 
werkgelegenheidsgraad daalt vooral in Vlaanderen. In 
Brussel is er een lichte stijging van het aantal werknemers 
en in Wallonië is de daling beperkt. De werkgelegen-
heidsgraad voor 20- tot 64-jarigen in augustus wordt 
geschat op 61,6 % in Brussel, 72,3 % in Vlaanderen en 
65,0 % in Wallonië.


Voor de periode van maart tot augustus 2020 is er 
een aanzienlijke daling van de werkgelegenheidsgraad 
voor 20- tot 64-jarigen:


MAART APRIL MEI JUNI JULI (p) AUGUSTUS (p)


70,6 % 69,5 % 69,0 % 69,8 % 70,6 % 68,8 %


In vergelijking met dezelfde periode in 2019 is de 
weerslag van de crisis als gevolg van het coronavirus 
duidelijk zichtbaar:


MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS


70,1 % 71,4 % 71,5 % 69,7 % 69,7 % 71,7 %


TRAVAIL


1. Introduction: la crise socio-économique due 


au coronavirus


La crise sanitaire due au coronavirus que nous connais-
sons actuellement a des répercussions sociales et 
économiques sans précédent en Belgique tout comme 
chez nos voisins et plus largement au niveau européen 
et mondial. Les quelques chiffres ci-après illustrent à 
eux seuls ce constat.


Baisse du taux d’emploi


Pour la Belgique, les derniers chiffres mensuels 
disponibles à ce jour (août 2020) sur Statbel, l’office 
belge de statistique, qui analyse l’impact de la crise du 
COVID-19 sur le marché du travail, en mettant à dispo-
sition des chiffres indicatifs, nous donnent une idée de 
l’ampleur de la crise que nous traversons: les résultats 
provisoires de l’enquête sur les forces de travail pour 
le mois d’août montrent une diminution du nombre de 
personnes occupées au mois d’août confirmant les dimi-
nutions importantes enregistrées pour les mois d’avril 
et de mai et une hausse en juin et juillet.


Le taux d’emploi des 20 à 64 ans (68,8 %) est à son 
plus bas niveau depuis le début de la crise sanitaire. Le 
taux d’emploi est en baisse dans toutes les catégories 
d’âge, à l’exception toutefois des plus de 55 ans, où le 
taux d’emploi continue d’augmenter. Le taux d’emploi 
régresse surtout en Flandre. A Bruxelles on observe une 
légère augmentation du taux de personnes occupées 
et en Wallonie, la baisse est limitée. Le taux d’emploi 
des 20-64 ans est estimé en août à 61,6 % à Bruxelles, 
72,3 % en Flandre et 65,0 % en Wallonie.


Sur la période de mars à août 2020, on constate une 
baisse importante du taux d’emploi des 20-64 ans:


MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET (p) AOÛT (p)


70,6 % 69,5 % 69,0 % 69,8 % 70,6 % 68,8 %


Si l’on compare à la même période 2019, on voit 
clairement les effets de la crise du Coronavirus:


MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT


70,1 % 71,4 % 71,5 % 69,7 % 69,7 % 71,7 %
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Stijging van de werkloosheid


Nog steeds volgens de cijfers van Statbel is de IAB-
werkloosheidsgraad voor 15- tot 64-jarigen, i.e. alle 
werklozen die actief op zoek zijn naar werk en zeer snel 
inzetbaar zijn, sinds mei gestegen, met een spectacu-
laire toename in juli van 5,4 naar 6,7 %. In augustus is 
dit percentage stabiel. De werkloosheidsgraad steeg in 
Vlaanderen en Wallonië, terwijl hij in Brussel in augustus 
daalde na een stijging in juli.


In augustus bedroeg de werkloosheidsgraad voor 15- 
tot 64-jarigen 13,4 % in Brussel, 5,0 % in Vlaanderen 
en 7,8 % in Wallonië.


Toename van het aantal inactieven


De sterke daling van de werkgelegenheid en de stijging 
van de werkloosheid gaan gepaard met een toename 
van het aantal inactieve personen tussen augustus 2019 
en augustus 2020. Vooral in Vlaanderen en in de groep 
van de gemiddeld gekwalificeerden (diploma van het 
hoger secundair onderwijs) is de stijging het grootst in 
vergelijking met vorig jaar.


Daling van de omzet van de ondernemingen


De Nationale Bank van België (NBB) en de Economic 
Risk Management Group (ERMG) publiceren maandelijks 
de resultaten van enquêtes die bij de ondernemingen 
worden afgenomen. We stellen vast hoezeer bedrijven 
door de crisis worden getroffen.


Zo bleek uit de laatste ERMG-enquête van 26 oktober 
2020 bij meer dan 5 000 bedrijven en zelfstandigen dat 
de omzet met 14 % was gedaald in de week voorafgaand 
aan de enquête. Dit niveau is vergelijkbaar met dat van 
de enquêtes van augustus 2020 en september 2020. 
We zien dus dat het herstel sinds augustus 2020 tot 
stilstand is gekomen, ook al zijn de cijfers gelukkig veel 


beter dan die van april en mei toen het omzetverlies 
respectievelijk ca. 33 % en ca. 27 % bedroeg.


Volgens de bedrijven zal dit trage herstel minstens tot 
het einde van het jaar aanhouden en zal hun omzetdaling 
voor het jaar 2021 11 % bedragen. Deze enquête werd 
uitgevoerd net na de inwerkingtreding van de maatregelen 
voor cafés en restaurants en de invoering van telewerk 
als regel en net vóór de aanvullende maatregelen met 
betrekking tot de vrijetijdssector in Wallonië, de Federatie 
Wallonië-Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


Augmentation du taux de chômage


Toujours d’après les chiffres de Statbel, le taux de 
chômage BIT des 15 à 64 ans, c’est-à-dire toutes les 
personnes qui n’ont pas d’emploi, mais en recherchent 
activement et sont disponibles pour travailler très rapi-
dement, augmente depuis le mois de mai, avec une 
hausse spectaculaire en juillet, passant de 5,4 à 6,7 %. 
En août, ce pourcentage est stable. C’est en Flandre 
et en Wallonie que ce taux de chômage a progressé, 
alors qu’à Bruxelles, il a diminué en août, après une 
hausse en juillet.


Le taux de chômage des 15-64 ans s’élevait en août à 
13,4 % à Bruxelles, 5,0 % en Flandre et 7,8 % en Wallonie.


Augmentation du nombre de personnes inactives


La forte baisse de l’emploi et l’augmentation du chô-
mage s’accompagnent d’une augmentation des per-
sonnes inactives entre août 2019 et août 2020. C’est 
surtout en Flandre et dans le groupe des personnes 
moyennement qualifiées (diplôme de l’enseignement 
secondaire supérieur) que l’augmentation est la plus 
forte par rapport à l’année dernière.


Baisse du chiffre d’affaires des entreprises


La Banque nationale de Belgique (BNB) et le Economic 
risk management group (ERMG) publient tous les mois 
les résultats d’enquêtes menées auprès des entreprises. 
Nous constatons à quel point les entreprises sont impac-
tées par la crise.


Ainsi, en date du 26 octobre 2020, la dernière enquête 
du ERMG, réalisée sur plus de 5 000 entreprises et 
indépendants, montrait une baisse du chiffre d’affaires 
de 14 % sur la semaine écoulée. Ce niveau est similaire 
à celui enregistré lors des enquêtes d’août 2020 et de 
septembre 2020. On peut donc voir que la reprise est 
au point mort depuis le mois d’août 2020, même si les 


chiffres sont heureusement nettement meilleurs que 
ceux des mois d’avril, où on tournait autour de 33 % de 
perte de chiffres d’affaires ou de mai où on atteignait 
encore environ 27 %.


Les entreprises estiment que cette reprise en berne va 
se prolonger au moins jusqu’à la fin de l’année et qu’elles 
vont enregistrer une baisse de leur chiffre d’affaires de 
11 % sur l’année 2021. Cette enquête a été faite juste 
après l’entrée en vigueur des mesures touchant les cafés 
et les restaurants et instaurant le télétravail comme une 
règle et juste avant les mesures complémentaires rela-
tives au secteur des loisirs et concernant la Wallonie, la 
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Het is dan ook waarschijnlijk dat deze cijfers nog verder 
kunnen verslechteren.


Afwezigheden wegens ziekte


Uit deze jongste enquête blijkt ook een aanzienlijke 
toename van het ziekteverzuim onder werknemers, met 
name onder werknemers in sectoren waar telewerken 
moeilijk of zelfs onmogelijk is.


2. Samen de sociaaleconomische crisis als gevolg 


van het coronavirus beheren


Deze crisis dwingt ons dan ook om het werkgelegen-
heids- en arbeidsbeleid dat we wensen te voeren dag 
na dag te herzien en aan te passen. De maatregelen ter 
bescherming van de gezondheid van onze medeburgers 
worden immers regelmatig aangepast, afhankelijk van 
de cijfers voor infecties, ziekenhuisopnames en sterfge-
vallen; dit heeft gevolgen en vereist aanpassingen voor 
het hele beleid dat wordt gevoerd om de economie te 
ondersteunen. Hoewel onze prioriteiten dezelfde blijven, 
moet hun volgorde worden herzien in het licht van wat het 
Overlegcomité, de federale regering en de regeringen 
van de gefedereerde entiteiten beslissen.


Samenwerken met de andere bestuursniveaus


Hoewel het duidelijk is dat er in de eerste plaats voor-
rang moet worden gegeven aan het aanpakken van het 
virus door de nodige gezondheidsmaatregelen te nemen, 
moeten we ook - op alle bestuursniveaus - samenwer-
ken zodat onze economie het hoofd kan bieden aan de 
uitdagingen die het gevolg zijn van de gezondheidscrisis 
en de impact ervan op de werkgelegenheid. Om dit 
horizontale werk zo goed mogelijk te organiseren, is het 
belangrijk dat er regelmatig interministeriële conferenties 
worden georganiseerd, waar elke verantwoordelijke en-
titeit de genomen en geplande maatregelen kan komen 
presenteren, maar ook vragen kan stellen aan de andere 
bestuursniveaus over wat er is besloten en wat er in de 
toekomst zal worden besloten. Alleen samen kunnen 
we deze vreselijke crisis overwinnen. Dit is des te meer 


het geval in een domein zoals de werkgelegenheid, dat 
immers een gedeelde bevoegdheid van de verschillende 
bestuursniveaus is.


De federale regering zal daarom gewestelijke, sub-
gewestelijke en/of lokale maatregelen ondersteunen 
en stimuleren, zoals de creatie van “gebieden met nul 
langdurig werklozen”, die het mogelijk maken om de 
doelstellingen te bereiken.


fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de Bruxelles-
Capitale. Il est donc probable que ces chiffres peuvent 
encore être détériorés.


Absences pour maladie


Cette dernière enquête en date montre également 
une croissance importante des absences pour maladie 
parmi les travailleurs et plus particulièrement parmi les 
travailleurs des secteurs où le télétravail est difficilement 
implémentable voire impossible.


2. Gérer ensemble la crise socio-économique du 


Coronavirus


Cette crise nous oblige donc à revoir et ajuster au 
jour le jour les politiques que nous souhaitons mener 
en matière d’emploi et de travail. En effet, les mesures 
visant à préserver la santé de nos concitoyens sont 
régulièrement adaptées, en fonction des chiffres des 
infections, des hospitalisations et des décès et toute 
la politique qui est menée pour soutenir l’économie en 
est affectée et modifiée. Bien que nos priorités restent 
les mêmes, leur ordre doit être revu à la lumière de ce 
que le Comité de concertation, le gouvernement fédéral 
et les gouvernements des entités fédérées décident.


Travailler ensemble avec les autres niveaux de 
pouvoir


Même s’il est évident que la première urgence doit être 
de faire face au virus en prenant les mesures sanitaires 
qui s’imposent, nous devons aussi, à tous les niveaux de 
pouvoirs, travailler ensemble pour que notre économie 
puisse faire face aux défis causés par la crise sanitaire 
et ses conséquences sur l’emploi. Afin que ce travail 
horizontal s’organise au mieux, il est important que 
des Conférences interministérielles soient organisées 
régulièrement, où chaque entité responsable puisse 
venir exposer les mesures prises et envisagées mais 
aussi poser des questions aux autres niveaux de pouvoir 
sur ce qui est décidé et ce qui le sera dans le futur. Ce 
n’est en effet qu’ensemble que nous pourrons surmon-
ter cette terrible crise. Et c’est encore plus le cas dans 
une matière comme l’emploi, qui est une compétence 


partagée par les différents niveaux de pouvoir.


Le gouvernement fédéral soutiendra et stimulera donc 
les mesures régionales, sous-régionales ou/et locales 
comme l’introduction de “territoires zéro chômeur de 
longue durée” qui permettent d’atteindre les objectifs.
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Het belang van sociaal overleg


We zijn er ook van overtuigd dat we dit moeten doen in 
een perfecte verstandhouding met de sociale gespreks-
partners, die de realiteit op het terrein beter kennen dan 
wie ook. We hebben al veel contacten met hen gehad 
op verschillende niveaus, zowel interprofessioneel als 
sectoraal, en we zullen natuurlijk de geplande maatre-
gelen met hen blijven bespreken, binnen de Nationale 
Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, 
de beheerscomités van de openbare instellingen van de 
sociale zekerheid, maar ook tijdens vergaderingen met 
de sociale gesprekspartners in de sectoren.


Goede samenwerking binnen de federale regering


Tot slot moeten er transversale maatregelen worden 
genomen binnen de federale regering, in goede ver-
standhouding met de andere ministers, bijvoorbeeld 


de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken, de 
minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie 
en Armoedebestrijding of de minister van Middenstand 
en kmo. We breiden onze contacten met hen uit om 
stelselmatig de coördinatie te verzekeren met betrek-
king tot alle maatregelen die worden genomen en die 
van invloed kunnen zijn op hun bevoegdheidsdomeinen 
en/of het onderwerp moeten zijn van een gezamenlijke 
beslissing of voorstel.


Meer dan ooit moeten we blijk geven van eensge-
zindheid in het kader van deze strijd tegen de gevolgen 
van dit virus voor de werkgelegenheid en de Belgische 
economie.


3. Noodmaatregelen


Alvorens te kunnen denken aan maatregelen om 
de werkgelegenheidsgraad te verhogen, het welzijn 
van werknemers te verbeteren, opleidingsdagen toe te 
kennen aan alle werknemers, hun arbeidsvoorwaarden 
of de kwaliteit van het werk voor alle werknemers te 
verbeteren, moeten we op korte en middellange termijn 
maatregelen nemen om het banenverlies te beperken 
en om de sectoren te ondersteunen die in het bijzonder 
worden getroffen door de essentiële maatregelen die 


de regering en het overlegcomité hebben genomen om 
de verspreiding van het virus te bestrijden.


Maatregelen voor de horeca


Daarom hebben we maatregelen genomen om de 
horecasector onmiddellijk te helpen, onder andere met 
een subsidie aan het sectoraal fonds van de sector om 
hen te helpen de eindejaarstoelage voor 2020 uit te be-
talen. Dankzij deze maatregel kunnen alle werknemers 


L’importance de la concertation sociale


Nous sommes également convaincus que nous devons 
le faire en parfaite entente avec les interlocuteurs sociaux, 
qui connaissent mieux que quiconque la réalité du terrain. 
Nous avons déjà eu de nombreux contacts avec eux à 
différents niveaux, interprofessionnels comme sectoriels, 
et nous continuerons bien évidemment à débattre des 
mesures qui sont envisagées avec eux, au sein du Conseil 
national du travail et du Conseil central de l’économie, 
des Comités de gestion des institutions publiques de 
sécurité sociale mais aussi lors de réunions avec les 
interlocuteurs sociaux dans les secteurs.


Une bonne collaboration au sein du gouvernement 
fédéral


Enfin, des mesures doivent être prises de manière 
transversale au sein du gouvernement fédéral, en bonne 
entente avec les autres ministres, par exemple le ministre 


de la Santé et des Affaires sociales, la ministre des 
pensions, de l’intégration sociale et de la lutte contre 
la pauvreté ou encore le ministre des indépendants et 
PME. Nous multiplions les contacts avec eux afin de 
nous coordonner de façon systématique sur toutes les 
mesures que l’on prend et qui pourraient avoir un impact 
sur leurs matières et/ou devoir faire l’objet d’une décision 
ou d’une proposition conjointe.


Plus que jamais, dans cette bataille que nous livrons 
pour lutter contre les conséquences de ce virus sur 
l’emploi et l’économie belge, nous devons être unis.


3. Les mesures d’urgence


Avant de pouvoir penser à des mesures pour augmenter 
le taux d’emploi, renforcer le bien-être des travailleurs, 
octroyer des jours de formation à tous les travailleurs, 
améliorer leurs conditions de travail ou la qualité de 
l’emploi pour tous les travailleurs, nous devons, à court 
et moyen termes, prendre des mesures pour faire en 
sorte de limiter les pertes d’emplois et pour soutenir 
les secteurs particulièrement impactés par les mesures 
indispensables tendant à la propagation du virus prises 


par le gouvernement et le comité de concertation.


Les mesures Horeca


C’est pourquoi nous avons pris des mesures pour 
aider immédiatement le secteur de l’Horeca, via, entre 
autres un subside au fonds sectoriel du secteur pour les 
aider à payer la prime de fin d’année 2020. Cette mesure 
permet de garantir à tous les travailleurs que leur prime 
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er zeker van zijn dat hun eindejaarstoelage niet zal wor-
den verlaagd, ook al zijn ze gedurende lange maanden 
tijdelijk werkloos geweest.


In overleg met mijn collega-minister van Sociale Zaken 
hebben we ook beslist vrijstelling te verlenen voor de 
betaling van de sociale werkgeversbijdragen voor het 
3de kwartaal aan de bedrijven in de hardst getroffen 
sectoren zoals de horeca maar ook hun leveranciers.


Trouw aan de filosofie van het regeerakkoord en aan 
mijn persoonlijke visie zijn deze maatregelen uiteraard 
onderwerp geweest van overleg met de sociale partners 
in de betrokken sectoren, ondanks de urgentie.


Akkoord van de sociale partners van 11 september 
2020


We zullen ook het akkoord van de sociale partners 
van 11 september 2020 volledig ten uitvoer leggen.


Dit unanieme akkoord omvat de volgende 4 
maatregelen:


1. Tijdelijke werkloosheid en jaarlijkse vakantieda-
gen: de vorige regering had tijdelijke werkloosheid 
wegens corona-overmacht ingevoerd tot 31/08/2020 in 
alle sectoren en tot 31/12/2020 in de zwaar getroffen 
sectoren. Perioden van tijdelijke werkloosheid wegens 
corona werden normaal gezien niet opgenomen in de 
berekening van het vakantiegeld van de werknemers. 
De werknemers in heel wat sectoren zouden dus een 
deel van dit vakantiegeld zijn verloren in 2021. De vorige 
regering had deze periodes geassimileerd, maar slechts 
tot 31/08/2020. De sociale partners hebben gevraagd om 
de assimilatie te verlengen tot 31/12/2020 en om 20 % 
van de kosten van deze maatregel door de overheid te 
laten betalen.


2. Werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen: de 
sociale partners hebben de regering ook gevraagd om 


de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheids-
uitkeringen tot 31/12/2020 voort te zetten. Ze hebben ook 
gevraagd om de periode tussen 31/03/2020 en 31/12/2020 
niet in aanmerking te nemen voor de berekening van de 
maximale duur van de inschakelingspremies.


3. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen: 
de maatregel is bedoeld om aan bedrijven die in de 
periode van 01/09/2020 tot 31/12/2020 geen gebruik kun-
nen maken van tijdelijke werkloosheid om redenen van 
corona-overmacht toegang te geven tot een flexibelere 
vorm van economische werkloosheid. Bovendien zullen 
werknemers die in deze nieuwe, vereenvoudigde vorm 
van economische werkloosheid worden geplaatst van hun 


de fin d’année ne sera pas rabotée alors même qu’ils 
ont dû subir de nombreux mois de chômage temporaire.


Nous avons également, en concertation avec mon 
collègue ministre des Affaires sociales, décidé d’exoné-
rer du paiement des cotisations sociales patronales du 
3ème trimestre les entreprises dans les secteurs les plus 
touchés, comme l’Horeca mais aussi leurs fournisseurs 
par exemple.


Fidèle à la philosophie de l’accord de gouvernement et 
à ma vision personnelle, ces mesures ont bien évidem-
ment fait l’objet d’une concertation avec les partenaires 
sociaux des secteurs concernés, malgré l’urgence.


L’accord des partenaires sociaux du 11 septembre 
2020


Nous allons également exécuter intégralement l’accord 
des partenaires sociaux du 11 septembre 2020.


Cet accord unanime comporte les 4 mesures suivantes:


1. Chômage temporaire et vacances annuelles: le 
précédent gouvernement avait introduit un chômage 
temporaire pour force majeure corona jusqu’au 31/8/20 
dans tous les secteurs et jusqu’au 31/12/20 dans les 
secteurs fortement touchés. Les périodes de chômage 
temporaire corona n’étaient normalement pas assimilées 
dans le calcul du pécule de vacances des travailleurs. 
Les travailleurs de nombreux secteurs auraient donc 
perdu une partie de ce pécule en 2021. Le précédent 
gouvernement avait assimilé ces périodes mais uni-
quement jusqu’au 31/8. Les partenaires sociaux ont 
demandé de prolonger l’assimilation jusqu’au 31/12/20 
et que 20 % du coût de cette mesure soit assuré par le 
gouvernement.


2. Allocations de chômage et d’insertion: les parte-
naires sociaux demandaient aussi au gouvernement 


de poursuivre le gel de la dégressivité des allocations 
de chômage jusqu’au 31/12/20. Ils demandaient par 
ailleurs que la période entre le 31/3 et le 31/12/20 ne 
soit pas comptabilisée pour le calcul la durée maximale 
des allocations d’insertion.


3. Chômage temporaire pour raisons économiques: 
la mesure vise à permettre aux entreprises qui, dans 
la période du 1/9/20 au 31/12/20 ne peuvent pas faire 
appel au chômage temporaire pour force majeure coro-
navirus, d’accéder à une forme plus souple de chômage 
économique. De plus, les travailleurs mis en chômage 
économique dans cette nouvelle forme simplifiée perce-
vront un complément de 5,63€ de leur employeur. Cette 
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werkgever een toeslag van € 5,63 krijgen. Deze maat-
regel is door de sociale partners zelf ten uitvoer gelegd 
door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst.


4. Corona-ouderschapsverlof: de sociale partners 
hebben cao nr. 103 betreffende het tijdskrediet zodanig 
gewijzigd dat perioden van corona-ouderschapsverlof 
meetellen voor de anciënniteitsvoorwaarden voor de 
toegang tot tijdskrediet.


Maatregelen voor de zwaksten


Uit recente studies blijkt dat de crisis de ongelijkheden 
binnen onze bevolking verder heeft vergroot. De meest 
kwetsbare personen hebben inderdaad de volle impact 
van de crisis ondervonden, zowel op het gebied van de 
gezondheid (ze zijn meer blootgesteld aan de ziekte) als 
op financieel vlak.


Er worden verschillende maatregelen genomen om 
de laagste sociale uitkeringen te verhogen, boven op 
de welzijnsenveloppe en de automatische indexering 
van de lonen en sociale uitkeringen.


Deze maatregelen omvatten een geleidelijke verhoging 
van de minimumwerkloosheidsuitkeringen en forfaitaire 
betalingen, en wel als volgt:


1. verhoging met 1,125 % vanaf 01.01 2021;


2. met nog eens 1,125 % vanaf 01.01 2022;


3. met nog eens 1,125 % vanaf 01.01 2023;


4. met nog eens 1,125 % vanaf 01.01 2024.


Verlenging of reactivering van de crisismaatregelen


Crisismaatregelen die in de eerste golf zijn genomen, 
moeten ook worden gereactiveerd, zo nodig met bepaalde 
aanpassingen, of worden uitgebreid om het hoofd te 
bieden aan wat we nu een tweede golf moeten noemen.


Het gaat bijvoorbeeld om de maatregelen betreffende 
tijdelijke werkloosheid als gevolg van corona-overmacht, 
die voorzien in een vereenvoudigde procedure voor de 
werkgever en een toeslag van € 5,63 betaald door de RVA.


Ik heb ook gevraagd om de werknemers in de kunst-
sector, die geconfronteerd worden met de sluiting van 
hun instellingen, beter te beschermen door te voorzien in:


— Een blanco periode om werknemers die niet de 
mogelijkheid hebben hun activiteit uit te oefenen, niet 
te benadelen;


mesure a été mise en œuvre par les partenaires sociaux 
eux-mêmes via une convention collective de travail.


4. Congé parental corona: les interlocuteurs sociaux 
ont modifié la CCT n°103 concernant le crédit-temps afin 
que les périodes de congé parental corona comptent 
dans les conditions d’ancienneté pour pouvoir accéder 
au crédit-temps.


Mesures pour les plus fragiles


Les études récentes montrent que la crise a encore 
accentué les inégalités au sein de notre population. Les 
plus fragiles ont en effet subi de plein fouet la crise, que 
ce soit au niveau sanitaire (ils sont plus exposés à la 
maladie) ou au niveau pécuniaire.


Plusieurs mesures sont prises pour augmenter les allo-
cations sociales les plus basses, au-delà de l’enveloppe 
bien-être et de l’indexation automatique des salaires et 
des allocations sociales.


Parmi ces mesures, il est prévu d’augmenter gra-
duellement les allocations minimales de chômage et 
les forfaits selon les modalités suivantes:


1. augmentation de 1,125 % à partir du 01.01 2021;


2. de 1,125 % supplémentaire à partir du 01.01 2022;


3. de 1,125 % supplémentaire à partir du 01.01 2023;


4. de 1,125 % supplémentaire à partir du 01.01 2024.


Prolongation ou réactivation des mesures de crise


Des mesures de crise qui avaient été adoptées lors de 
la première vague doivent aussi être réactivées, le cas 
échéant moyennant certaines adaptations, ou prolon-
gées pour faire face à ce que nous devons maintenant 
appeler une deuxième vague.


Il s’agit par exemple des mesures concernant le 
chômage temporaire pour force majeure coronavirus 
qui prévoit une procédure simplifiée pour l’employeur 
et un supplément de 5,63€ payé par l’ONEM.


J’ai aussi demandé que les travailleurs du secteur 
artistique, confrontés à une fermeture de leurs institu-
tions, soit mieux protégés en prévoyant:


— Une période blanche afin de ne pas pénaliser les 
travailleurs qui n’ont pas la possibilité d’exercer leur 
activité;
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— Behoud van de inkomsten uit het auteursrecht;


— Vereenvoudigde toegang tot werkloosheids-
uitkeringen.


Timing en Phasing out


Deze maatregelen moeten tijdens de piek van de 
pandemie en ten minste tot het eerste kwartaal van 
2021 worden verlengd om het beschermende effect op 
bedrijven en werknemers te behouden.


In overleg met de sociale gesprekspartners moet een 
phasing-out worden bestudeerd om te voorkomen dat 
de gunst van deze maatregelen geheel of gedeeltelijk 
verloren gaat als ze abrupt worden afgeschaft.


Maatregelen gericht op de zorg- en onderwijssector


Gezien de tekorten in deze sectoren die voor onze 
bevolking van essentieel belang zijn, moeten we on-
middellijk optreden met passende en welomschreven 
maatregelen. Het doel is om, voor zover mogelijk, ervoor 
te zorgen dat ons zorgpersoneel wordt geholpen en 
ondersteund tijdens de crisis en dat de kinderen naar 
school kunnen blijven gaan.


In dit verband moeten maatregelen worden genomen 
om tijdelijk werkloze werknemers of werknemers in 
andere sectoren ter beschikking te stellen van de vitale 
sectoren. Dergelijke maatregelen zouden helpen om in 
deze twee sectoren het personeelstekort als gevolg van 
quarantainemaatregelen, ziekte of een toename van het 
aantal zieken in ziekenhuizen te verlichten. Dit kunnen 
bijvoorbeeld arbeidsartsen of schoolverpleegkundigen zijn 
die het zorgpersoneel in ziekenhuizen tijdelijk versterken.


We zijn ook van plan om op zeer korte termijn nieuwe 
maatregelen te nemen om studenten te laten werken 
in sectoren die zich in een crisis bevinden, door de 
periodes van studentenarbeid in het 4de kwartaal 2020 
en het eerste kwartaal 2021 binnen het quotum van 
maximaal 475 uur per jaar te neutraliseren. In dit kader 
zal overleg worden gepleegd met de ministers van 
Onderwijs om ervoor te zorgen dat dit studentenwerk in 
aanmerking wordt genomen voor de stages. Er zal ook 
overleg worden gepleegd met de gewestministers die 
bevoegd zijn voor de kinderbijslag, om te voorkomen dat 
de kinderbijslag verloren gaat voor studenten die hun 
quotum overschrijden. We zullen ook samenwerken met 
de minister van Financiën om ervoor te zorgen dat deze 
studenten voor belastingdoeleinden ten laste van hun 
ouders kunnen blijven.


— La préservation des revenus liés aux droits d’auteur;


— L’accès simplifié aux allocations de chômage.


Timing et Phasing out


Ces mesures devraient être prolongées pendant le pic 
de la pandémie et au moins jusqu’au premier trimestre 
2021, afin de maintenir leur effet de protection sur les 
entreprises et les travailleurs.


Un phasing-out devrait être examiné, en concertation 
avec les interlocuteurs sociaux, pour éviter de perdre 
tout ou partie du bénéfice de ces mesures si on les 
supprime brutalement.


Mesures visant les secteurs des soins et de 
l’enseignement


Vu les pénuries dans ces secteurs essentiels pour 
notre population, nous devons agir immédiatement 
en prenant des mesures adaptées et bien délimitées. 
L’objectif est, dans toute la mesure du possible, de 
faire en sorte que notre personnel soignant soit aidé 
et soutenu pendant la crise et que nos écoles puissent 
continuer à accueillir les enfants.


Dans ce cadre, il convient de prendre des mesures 
permettant de mettre à disposition des secteurs vitaux 
des travailleurs en chômage temporaire ou des travailleurs 
actifs dans d’autres secteurs. Celles-ci permettraient de 
pallier, dans ces deux secteurs, le manque de personnel 
consécutif à des mesures de quarantaine, des maladies 
ou à l’augmentation du nombre de malades dans les 
hôpitaux. Il pourrait par exemple s’agir de médecins du 
travail ou d’infirmiers scolaires qui viendraient temporai-
rement renforcer le personnel de soins dans les hôpitaux.


Nous prévoyons aussi, pour le très court terme, de 
prendre des nouvelles mesures pour permettre aux 
étudiants de travailler dans des secteurs en crise, en 
neutralisant les périodes de travail étudiants prestées 
pendant le 4ème trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 
dans le quota de 475 heures maximum par an. Dans ce 
cadre, une concertation sera menée avec les ministres de 
l’enseignement afin de permettre de prendre en compte 
ce travail étudiant pour les stages. Une concertation 
sera également menée avec les ministres régionaux 
en charge des allocations familiales afin d’éviter que 
les étudiants qui dépassent leur quota ne subissent une 
perte d’allocations familiales. Nous veillerons également, 
avec le ministre des Finances à ce que ces étudiants 
puissent rester fiscalement à charge de leurs parents.
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We zijn ook van plan om werknemers met vervroegd 
pensioen (SWT), loopbaanonderbreking, tijdskrediet, 
… toe te staan in de zorgsector of de onderwijssector 
te werken met behoud van 75 % van hun uitkeringen.


Maatregelen met betrekking tot de arbeidsartsen


Arbeidsartsen worden tijdelijk gemachtigd om be-
paalde handelingen te stellen in het kader van de strijd 
tegen het coronavirus.


Ze zullen quarantaineattesten mogen afgeven voor 
werknemers die in nauw contact zijn geweest met een 
zieke werknemer.


Ze zullen ook door Volksgezondheid gehomologeerde 
sneltests mogen uitvoeren in het kader van de teststrate-
gie die de interministeriële conferentie voor gezondheid 
heeft vastgesteld, voor werknemers die zich in een van 
de volgende omstandigheden bevinden:


— Een of meerdere werknemers die hij/zij identificeert 
om een epidemie te voorkomen of te beheersen, na 
identificatie van een positief geval


— Zorgpersoneel volgens bijzondere omstandigheden 
en behoeften


— Werknemers die meestal niet in België wonen en 
er voor korte tijd werken en die een of meerdere symp-
tomen vertonen of positief getest zijn


— Werknemers die in het kader van hun werk naar 
het buitenland moeten reizen en moeten aantonen dat 


ze negatief zijn om hun werk te kunnen doen.


Prioriteiten van de inspectiediensten


Met de crisis zijn er nieuwe prioriteiten vastgesteld 
voor de inspectiediensten.


Zo heeft het Overlegcomité op 22/10 beslist om tele-
werk waar mogelijk tot de regel te maken en heeft het 
bovendien bepaald dat “de ondernemingen, verenigingen 
en diensten tijdig passende preventieve maatregelen 
nemen met betrekking tot de vereisten inzake veiligheid 
en gezondheid van materiële, technische en/of organi-
satorische aard voor werknemers die niet in staat zijn om 
te telewerken”; natuurlijk zullen de inspectiediensten van 
de FOD Werkgelegenheid en de RSZ zich concentreren 
op de naleving van deze regels.


Nous avons aussi prévu de permettre aux travail-
leurs en prépension (RCC), interruption de carrière, 
crédit temps,… de travailler dans le secteur des soins et 
l’enseignement en conservant 75 % de leurs allocations.


Mesures concernant les médecins du travail


De manière temporaire, les médecins du travail vont 
être habilités à poser certains actes dans le cadre de 
la lutte contre le coronavirus.


Ainsi, ils pourront délivrer des attestations de quaran-
taine pour des travailleurs qui ont été en contact étroit 
avec un travailleur malade.


Ils pourront également réaliser des tests rapides, 
homologués par la santé, dans le cadre de la stratégie 
de testing définie dans la conférence interministérielle 
santé et ce pour des travailleurs qui sont dans une des 
conditions suivantes:


— Un ou plusieurs travailleurs qu’il identifie pour pré-
venir ou contrôler une épidémie, à la suite d’un cas positif


— Personnel de soins en fonction de circonstances 
et de besoins particuliers


— Travailleurs qui n’habitent pas habituellement en 
Belgique et qui y travaillent pour une courte période et 
qui montrent un ou plusieurs symptômes ou qui ont été 
testés positifs


— Travailleurs qui doivent se déplacer à l’étranger dans 
le cadre de leur travail et qui ont besoin de démontrer 


qu’ils sont négatifs pour pouvoir exercer leur métier.


Les priorités des services d’inspection


Avec la crise, de nouvelles priorités ont été définies 
pour les services d’inspection.


Ainsi, le Comité de concertation ayant décidé le 22/10 
de faire du télétravail la règle, là où c’est possible et 
ayant par ailleurs prévu que “les entreprises, associa-
tions et services adoptent en temps utile des mesures 
de prévention appropriées relatives à des prescriptions 
de sécurité et de santé de nature matérielle, technique 
et/ou organisationnelle pour les employés qui sont dans 
l’impossibilité d’appliquer le télétravail”, les services 
d’inspection du SPF emploi et de l’ONSS se concentrent 
bien sûr sur le respect de ces règles.
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Een kader voor telewerk


Als gevolg van de huidige crisis wordt er in grote mate 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te telewerken. 
Hoewel telewerk een beter evenwicht tussen werk en 
privéleven mogelijk maakt, kan het ook een bron van 
stress en moeilijkheden voor de werknemer zijn, bijvoor-
beeld als de werkuren niet duidelijk worden afgebakend.


Ik heb gevraagd om op zeer korte termijn het telewer-
ken te monitoren, opdat we zouden weten of de regel 
dat telewerk moet worden toegepast voor alle functies 
waar dat mogelijk is ook daadwerkelijk in acht wordt 
genomen op het terrein.


De werkgeversfederaties krijgen ook de opdracht 
elementen voor te stellen die gebaseerd zijn op de 
goede praktijken die in bedrijven en sectoren worden 
waargenomen om te laten zien wat wordt bedoeld met 
“telewerk is de regel”.


Bovendien zullen de komende dagen besprekingen 
worden gevoerd om de compatibele bepalingen van 
cao 85 toe te passen op telewerk in het kader van de 
huidige crisis.


4. Prioriteiten in verband met de crisis


Het coronavirus heeft de aandacht gevestigd op vele 
moeilijkheden waarmee onze werknemers en bedrijven 
te maken krijgen; de meeste van die moeilijkheden 
bestonden vroeger ook al, maar zijn nog verergerd in 
deze intense crisisperiode.


Verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de 
belangrijke sectoren en essentiële diensten


Een andere prioriteit, die door de huidige crisis duidelijk 
naar voren is gekomen, bestaat erin de arbeidsvoorwaar-
den en het welzijn op het werk onder de loep te nemen 
in de belangrijke sectoren van onze economie en in es-
sentiële diensten. We moeten maatregelen nemen om 
de arbeidsvoorwaarden in de zorgsector te verbeteren, 
om opnieuw werknemers aan te trekken naar deze voor 
onze medeburgers zo belangrijke sector. We hebben 
gezien dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers 
in ziekenhuizen en rusthuizen zwaar zijn op fysiek en 
mentaal vlak alsook wat betreft de loonvoorwaarden.


Tijdens de lockdown in het vroege voorjaar hebben 
we ook vastgesteld hoe bepaalde sectoren en beroe-
pen, die nochtans essentieel zijn voor onze bevolking 
(bv. voedingswinkels, bezorgdiensten, transporteurs, 
afvalophaaldiensten, postbodes, brandweerlieden enz.), 
geconfronteerd werden met moeilijke arbeidsvoorwaarden 


L’encadrement du télétravail


La crise que nous vivons entraine également un recours 
massif au télétravail. Même s’il peut permettre une meil-
leure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, 
il peut aussi être source de stress et de difficultés pour 
le travailleur, par exemple si les horaires de travail ne 
sont pas suffisamment déterminés.


A très court terme, j’ai demandé de faire un monito-
ring du télétravail afin que nous sachions si la règle du 


télétravail pour toutes les fonctions où c’est possible est 
effectivement mise en œuvre sur le terrain.


Les fédérations patronales sont aussi chargées de 
proposer des éléments basés sur les bonnes pratiques 
observées dans les entreprises et les secteurs pour mon-
trer ce qu’il faut entendre par “le télétravail est la règle”.


Par ailleurs, des réflexions doivent être menées dans 
les prochains jours afin de rendre les dispositions com-
patibles de la CCT 85 applicables au télétravail dans le 
cadre de la crise actuelle.


4. Les priorités en lien avec la crise


Le coronavirus a mis en lumière de nombreuses diffi-
cultés auxquelles nos travailleurs et nos entreprises sont 
confrontés, difficultés qui préexistaient pour la plupart 
mais qui ont été accentuées pendant cette période de 
crise intense.


Améliorer les conditions de travail dans les 
secteurs clés et les services essentiels


Une autre priorité, clairement mise en évidence par 
la crise que nous vivons actuellement, sera d’examiner 
les conditions de travail et le bien-être au travail dans les 
secteurs clés de notre économie et dans les services 
essentiels. Nous devons prendre des mesures pour 
par exemple améliorer les conditions de travail dans le 
secteur des soins, afin d’attirer à nouveau des travail-
leurs dans ce secteur essentiel pour nos concitoyens. 
Or, nous avons bien vu que le personnel des hôpitaux 
ou des maisons de repos est soumis à des conditions 
de travail pénibles, que ce soit au niveau physique, 
mental ou salarial.


Nous avons aussi constaté, pendant le lockdown du 
début de printemps, à quel point certains secteurs et 
professions, pourtant essentiels pour notre population 
(par exemple le commerce alimentaire, les services 
de livraison, les transporteurs, les services de collecte 
des déchets, les facteurs, les pompiers, etc.), étaient 
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of een gebrek aan erkenning in de samenleving. Het is 
tijd om deze trend om te buigen door te focussen op het 
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren 
die duidelijk hebben gemaakt dat ze een hoge sociale 
toegevoegde waarde hebben. Natuurlijk zullen we aan 
de sociale gesprekspartners vragen om voorstellen te 
formuleren in dit domein.


Een plan voor welzijn en tegen stress op het werk


Er moet dus een grote denkoefening worden opge-
zet in verband met welzijn op het werk. Er zijn immers 
steeds meer werknemers die lijden onder stress wat 
dan weer leidt tot burn-out of ernstig lijden. De cijfers 
waren al alarmerend vóór COVID-19 en zijn vandaag 
nog alarmerender, zeker in essentiële sectoren zoals 
de gezondheidszorg.


In 2021 zal een plan voor welzijn en tegen stress 


en de gevolgen daarvan voor de gezondheid van de 
werknemers moeten worden opgesteld, in overleg met 
de sociale gesprekspartners, onder meer in het kader 
van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op 
het werk (HRPBW), en met alle actoren op het gebied 
van geestelijke gezondheid en arbeidsvoorwaarden, met 
inbegrip van de gefedereerde entiteiten.


Dit plan zal zeer concrete acties moeten bevatten, 
meetbare kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen 
en een monitoringsysteem dat het mogelijk maakt om 
zeer concreet de geboekte vooruitgang te meten. Het 
moet transversaal en multidisciplinair zijn daar welzijn 
en stress zelf ook multifactorieel zijn.


Een kader voor telewerk


Zeer veel werknemers doen al vele maanden aan 
telewerk. Telewerken werd verplicht gesteld tijdens de 
lockdown en is vandaag opnieuw de regel. Hoewel veel 
werknemers en bedrijven vrij tevreden zijn met telewerk, 
is het duidelijk dat dit niet voor alle werknemers en 
werkgevers geldt. Sommigen lijden onder het feit dat 
ze geen contact meer hebben met hun collega’s, dat 
ze niet echt de mogelijkheid hebben om onbereikbaar 
te zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Nog anderen lijden 


fysiek onder het feit dat hun werkplek niet is aangepast 
(niet-ergonomische stoel, geen scherm of toetsenbord 
enzovoort).


De crisis die we nu doormaken zal ongetwijfeld de 
gewoonten van werknemers en werkgevers op dit gebied 
blijvend veranderen.


confrontés à des conditions de travail pénibles ou à 
une absence de reconnaissance dans la société. Il est 
temps d’inverser cette tendance en se concentrant pour 
améliorer les conditions de travail dans ces secteurs 
qui ont montré leur haute valeur ajoutée sociale. Les 
interlocuteurs sociaux seront évidemment invités à faire 
des propositions dans ce domaine.


Un plan pour le bien-être et contre le stress au 
travail


Un chantier important de réflexion doit ainsi être menée 
sur le bien-être au travail. Nous avons en effet de plus 
en plus de travailleurs souffrant de stress, conduisant au 
burn-out ou à des souffrances importantes. Les chiffres 
étaient déjà alarmants avant le COVID-19, ils le sont 
davantage encore aujourd’hui et certainement dans des 
secteurs essentiels, comme celui des soins de santé.


Un plan pour le bien-être et contre le stress et ses 


conséquences sur la santé des travailleurs devra être mis 
en place en 2021, en concertation avec les interlocuteurs 
sociaux, entre autres au sein du Conseil supérieur pour 
la prévention et la protection au travail (CSPPT), et avec 
tous les acteurs du domaine de la santé mentale et des 
conditions de travail, y compris les entités fédérées.


Ce plan devra reprendre des actions très concrètes, 
des objectifs quantitatifs et qualitatifs mesurables ainsi 
qu’un monitoring permettant de mesurer très concrète-
ment les progrès qui ont été faits. Il sera transversal et 
multidisciplinaire puisque le bien-être et le stress sont 
eux-mêmes multifactoriels.


Un cadre pour le télétravail


De très nombreux travailleurs sont depuis des mois 
maintenant en télétravail. Le télétravail a été rendu 
obligatoire durant le confinement et est de nouveau 
aujourd’hui la règle. Même si de nombreux travailleurs 
et entreprises sont plutôt satisfaits du télétravail, force 
est de constater que ce n’est pas le cas de tous les tra-
vailleurs et de tous les employeurs. Certains souffrent 
de ne plus avoir de contacts avec leurs collègues, de ne 
pas avoir réellement la possibilité de déconnecter, au 


sens propre comme au sens figuré du terme. D’autres 
encore souffrent physiquement car leur poste de travail 
n’est pas adapté (chaise non ergonomique, pas d’écran 
ou de clavier, etc.).


La crise que nous vivons va sans conteste modifier 
les habitudes des travailleurs et des employeurs dans 
ce domaine et ce de manière durable.
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Er moet daarom met de sociale partners een interpro-
fessioneel kader worden ontwikkeld dat meer telewerken 
mogelijk maakt dan vóór de crisis, waarbij de bescher-
ming van de werknemers en een beter evenwicht tussen 
werk en privéleven worden gewaarborgd. In verband 
met het plan ter bestrijding van stress moet hier ook de 
mogelijkheid om onbereikbaar te zijn duidelijk worden 
gedefinieerd.


Beroepsopleiding


De huidige periode heeft ook duidelijk gemaakt dat 
de arbeidswereld in tijden van crisis ingrijpende veran-
deringen ondergaat. Werknemers moeten zich voort-
durend aanpassen aan deze veranderingen, wat niet 
altijd gemakkelijk is. Levenslang leren moet ongetwijfeld 
worden aangemoedigd voor alle werknemers, ongeacht 
hun leeftijd, geslacht, opleidingsniveau enzovoort.


Vandaag wordt er in bedrijven een recht op opleiding 
toegekend. Het gaat echter om een gemiddelde per jaar 
en dus niet om een individueel recht.


Vanaf het begin van de legislatuur moeten we ons 
inspannen om dit recht om te zetten in een individueel 
recht, een quotum van dagen of uren per jaar waarop 
elke werknemer recht heeft. Dit is natuurlijk essentieel 
voor hem, maar ook voor werkgevers die dan kunnen 
rekenen op goed opgeleid personeel dat zich kan aan-
passen aan veranderingen in hun bedrijf.


Samen met de sociale partners en de gefedereerde 
entiteiten zullen we bespreken hoe we een individuele 
opleidingsaccount kunnen creëren en hoe we langere 
periodes van tijdelijke werkloosheid kunnen aanwenden 
om opleidingen te organiseren.


In overleg met de sociale partners zal ook worden 
onderzocht hoe artikel 39 ter van de wet betreffende de 
arbeidsovereenkomsten kan worden herzien.


Genderdiscriminatie bestrijden


De crisis als gevolg van het coronavirus heeft ons 
ook laten zien dat typisch vrouwelijke functies, zoals 
die van kassierster, verpleegster, zorgassistente, ge-
zinshulp, schoonmaakster, vaak financieel en sociaal 
ondergewaardeerd zijn terwijl ze nochtans onmisbaar 
zijn. Bij deze gelegenheid mogen we niet vergeten dat 
vrouwen nog steeds bijzonder gediscrimineerd worden 
op de arbeidsmarkt, zowel bij de aanwerving als tijdens 
hun loopbaan (glazen plafond, bevorderingen …) en ook 
wat betreft de loonvoorwaarden.


Un cadre interprofessionnel permettant plus de télé-
travail qu’avant la crise tout en garantissant la protection 
des travailleurs et une meilleure combinaison entre 
vie privée et vie professionnelle doit donc être élaboré 
avec les partenaires sociaux. Il s’agira aussi ici, en lien 
avec le plan contre le stress, de définir la possibilité de 
déconnexion.


La formation professionnelle


La période actuelle a également mis en évidence les 
mutations profondes que le monde du travail subit en cas 
de crise. Les travailleurs doivent sans cesse s’adapter 
à ces mutations ce qui n’est pas toujours simple. La 
formation tout au long de la vie doit sans nul doute être 
encouragée pour tous les travailleurs, quels que soient 
la catégorie d’âge, le genre, le niveau de diplôme, etc. 
auxquels ils appartiennent.


Aujourd’hui, un droit à la formation est octroyé dans 
les entreprises. Mais il s’agit d’une moyenne par an et 
non pas d’un droit individuel.


Il faut s’atteler dès le début de la législature à trans-
former ce droit en un droit individuel, un quota de jours 
ou d’heures par an dont tout travailleur pourra bénéficier. 
C’est essentiel pour lui bien sûr, mais aussi pour les 
employeurs qui pourront alors compter sur un personnel 
bien formé et qui est capable de s’adapter aux change-
ments dans leur entreprise.


Avec les partenaires sociaux et les entités fédérées, 
nous discuterons de la manière de mette en place un 
compte formation individuel et de l’opportunité de profiter 
des périodes de chômage temporaire plus longues pour 
suivre une formation.


En accord avec les partenaires sociaux, nous exa-
minerons également comment réviser l’article 39ter de 
la loi relative aux contrats de travail.


Lutter contre les discriminations sur base du genre


La crise du Coronavirus nous a aussi montré que les 
fonctions typiquement féminines, comme les caissières, 
les infirmières, les aides-soignantes, les aides familiales, 
les techniciennes de surface, sont souvent dévalori-
sées financièrement et socialement alors qu’elles sont 
indispensables. Nous devons, à cette occasion, nous 
souvenir que les femmes sont encore particulièrement 
discriminées sur le marché de l’emploi, tant au moment 
du recrutement, que pendant la carrière (plafond de 
verre, promotions, etc.) et au niveau salarial.
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Hoewel er in 2012 een wet is uitgevaardigd voor 
gelijke beloning van vrouwen en mannen, kunnen we 
niet anders dan vaststellen dat de situatie weliswaar 
is verbeterd maar dat er nog een lange weg te gaan is 
naar gelijkheid.


Samen met de sociale partners moet een grootschalig 
project worden opgestart om discriminatie tegen vrouwen 
doeltreffender te bestrijden. De invoering van quota kan 
in dit verband een noodzakelijke maatregel zijn, evenals 
wijzigingen in bovengenoemde wet van 2012.


Het sociaal statuut van werknemers in de culturele 
sector


In 2021 zal een hervorming van het sociaal statuut 
van kunstenaars worden doorgevoerd. Deze hervorming 
zal er komen in overleg met de sector en de sociale 
partners. Nauwkeurige, objectieve en


billijke voorstellen voor de huidige en toekomstige 
werknemers van de culturele sector, die blijk geven van 
waardering voor alle fasen van het werk van creatie, 
repetitie voor de voorstelling, publicatie en verkoop.


5. Maatregelen op middellange termijn


Hoewel de gevolgen van de huidige crisis nog vele 
maanden voelbaar zullen zijn en dan zeker voor de werk-
gelegenheid, waar de impact steeds met enige vertraging 
duidelijk wordt, moeten we vandaag al vooruitkijken en 
meer structurele maatregelen in overweging nemen om 
werknemers en bedrijven perspectief te bieden.


Jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie


Vanaf 2021 zal een jaarlijkse conferentie over werk-


gelegenheid worden georganiseerd, waaraan de sociale 
partners, de gefedereerde entiteiten en deskundigen op 
het terrein zullen deelnemen.


Het engagement om een jaarlijkse werkgelegenheids-
conferentie te organiseren en om tot concrete actieplan-
nen te komen kan enkel succesvol zijn wanneer er een 
duidelijke structuur wordt opgezet en voor een goede 
voorbereiding wordt gezorgd.


Er wordt een permanent “Bureau van de 
Werkgelegenheidsconferentie” opgericht, waaraan de 
leidende ambtenaren van de ministeries van werk van 
de federale overheid, de gewesten en de Duitstalige 
Gemeenschap deelnemen, naast de leidende ambte-
naren van de RVA, de Forem, de VDAB, Actiris en het 
Arbeitsamt en de voorzitter van de NAR. Het secretariaat 
wordt waargenomen door de FOD Werkgelegenheid. 
Het Bureau komt samen in het kader van de conferentie 


Même si une loi a été promulguée en 2012 pour une 
égalité salariale entre les femmes et les hommes, force 
est de constater que la situation, même si elle s’est 
améliorée, est encore loin de l’égalité.


Un grand chantier doit être lancé avec les partenaires 
sociaux afin de lutter plus efficacement contre les discri-
minations contre les femmes. L’introduction de quotas 
sera peut-être une mesure nécessaire dans ce cadre, de 
même que des modifications de la loi de 2012 précitée.


Le statut social des travailleurs du secteur culturel


Une réforme du statut social des artistes sera menée 
en 2021. Cette réforme se fera en concertation avec le 
secteur et les partenaires sociaux. Des propositions 
précises, objectives


et justes pour les travailleurs du secteur culturel , 
actuels et en devenir, qui valorisent l’ensemble des étapes 
du travail de création, de la répétition à la représentation, 
publication et vente.


5. Les mesures à moyen terme


Même si la crise qui nous occupe en ce moment risque 
encore de faire sentir ses effets pendant de nombreux 
mois et certainement sur l’emploi, qui accuse toujours un 
effet retard en la matière, nous devons songer à l’avenir 
et à des mesures plus structurelles, pour donner des 
perspectives aux travailleurs et aux entreprises.


Conférence annuelle sur l’emploi


Une conférence annuelle sur l’emploi sera organisée 
à partir de 2021, qui réunira les partenaires sociaux, les 
entités fédérées et des experts dans le domaine.


L’engagement d’organiser une conférence annuelle 
sur l’emploi et d’arriver à des plans d’action concrets ne 
pourra être couronné de succès qu’en mettant en place 
une structure claire et en préparant bien les choses.


Un “Bureau de la Conférence sur l’emploi” va être créé 
sur une base permanente. Les fonctionnaires dirigeants 
des ministères de l’emploi de l’autorité fédérale, des 
régions et de la Communauté germanophone y partici-
peront, de même que les fonctionnaires dirigeants de 
l’ONEM, du Forem, du VDAB, d’Actiris et de l’Arbeitsamt 
ainsi que le Président du CNT. Le secrétariat sera assuré 
par le SPF Emploi. Le Bureau se réunira dans le cadre 
de la conférence et fixera les thèmes à traiter mais il se 
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en legt de te behandelen thema’s vast, maar ook tus-
sentijds wanneer zich coördinatieproblemen stellen in 
het kader van de opvolging van de gemaakte afspraken 
of in internationale dossiers.


Deze conferentie zal elk jaar een specifiek thema 
behandelen. In 2021 wordt het thema, aansluitend bij 
de pensioenhervorming van mijn collega Karine Lalieux, 
“een beleid voor een harmonieus loopbaaneinde”.


Met de gefedereerde entiteiten zullen we eveneens 
bespreken hoe de mobiliteit van werknemers kan worden 
aangemoedigd.


Een beleid voor een harmonieus loopbaaneinde


Positie op de arbeidsmarkt


De werkgelegenheidsgraad van werknemers van 
55 jaar en ouder is in België zeer laag in vergelijking 
met het Europese gemiddelde.


Volgens de cijfers in de Arbeidskrachtenenquête van 
Statbel bedroeg de activiteitsgraad van 55- tot 64-jarigen 
in 2019 54,3 %. De werkgelegenheidsgraad bedraagt 
52,1 %, wat hoger is dan de doelstelling van 50 % voor 
2020. Dit percentage is snel geëvolueerd: 2010 bedroeg 
het amper 37,3 % en in 2015 nog altijd maar 44,0 %.


Ook hun werkloosheidsgraad is afgenomen (3,7 % 
in 2019), maar in mindere mate dan in andere leeftijds-
groepen, en hun aandeel in de langdurige werkloosheid 
daalt weliswaar eveneens maar blijft hoog (64,7 % van 
de werklozen van 55-64 jaar is al langer dan 12 maan-
den werkloos).


Uittrede uit de arbeidsmarkt


In 2018 was de gemiddelde leeftijd bij uittrede uit 
de arbeidsmarkt 62,8 jaar – 61,7 jaar voor vrouwen en 
63,9 jaar voor mannen (bron KSZ, Statbel – Demografie, 
berekeningen FOD WASO). De vervroegde uittrede uit 
de arbeidsmarkt is tussen 2015 en 2019 globaal ge-
nomen gedaald (-8,7 %), pensionering in de openbare 
sector (+10,0 %) en de ziekte- en invaliditeitsstelsels 
(+23,7 %) niet meegerekend (RVP, Pensioendienst voor 
de Overheidssector, RVA, RIZIV). De levensverwachting 
op 50 jaar bedroeg in 2018 weliswaar 33,3 jaar, maar 
de levensverwachting in goede gezondheid bedroeg 
slechts 20,3 jaar (Eurostat).


Permanente navorming


Het opleidingsniveau van de 55- tot 64-jarigen is 
eveneens gestegen: 30,8 % van hen had in 2019 een 


réunira aussi dans l’intervalle quand se poseront des 
problèmes de coordination dans le cadre du suivi des 
accords passés ou dans des dossiers internationaux.


Cette conférence abordera chaque année un thème 
précis. En 2021, en lien avec la réforme des pensions 
prévues par ma collègue Karine Lalieux, le thème sera 
“une politique de fin de carrière harmonieuse”.


Avec les entités fédérées, nous discuterons également 
de la manière dont la mobilité des travailleurs peut être 
encouragée.


Une politique de fin de carrière harmonieuse


Position sur le marché du travail


Le taux d’emploi des travailleurs de 55 ans et plus 
est très faible en Belgique par rapport à la moyenne 
européenne.


Selon les chiffres de l’Enquête sur les forces de 
travail de Statbel, en 2019, le taux d’activité des 55-
64 ans s’élève à 54,3 %. Le taux d’emploi est quant à 
lui de 52,1 %, ce qui est supérieur à l’objectif de 50 % 
qui avait été fixé en 2020. L’évolution de ce taux a été 
rapide, puisque qu’il ne s’élevait qu’à 37,3 % en 2010 
et à 44,0 % en 2015.


Leur taux de chômage a aussi diminué (3,7 % en 
2019), mais moins que celui des autres classes d’âge, 
et leur ratio de chômage de longue durée, bien qu’en 
diminution également, reste élevé (64,7 % des chômeurs 
de 55 à 64 ans le sont depuis plus de 12 mois).


Sortie du marché du travail


En 2018, l’âge moyen de sortie du marché du travail 
était de 62,8 ans, 61,7 ans pour les femmes et 63,9 ans 
pour les hommes (source BCSS, Statbel – Démographie, 
calculs SPF ETCS). Les retraits anticipés du marché 
du travail ont globalement diminué entre 2015 et 2019 
(-8,7 %), hormis les pensions du secteur public (+10,0 %) 
et les régimes de maladie et invalidité (+23,7 %) (ONP, 
Service des Pensions du secteur public, ONEM, INAMI). 
Si l’espérance de vie à 50 ans est de 33,3 ans en 2018, 
l’espérance de vie en bonne santé n’est que de 20,3 ans 
(Eurostat).


Formation continue


Le niveau de diplôme des 55-64 ans a également 
augmenté: 30,8 % d’entre eux ont en 2019 un diplôme 
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diploma hoger onderwijs, tegenover 26,9 % in 2015 
(Statbel, Arbeidskrachtenenquête). Toch nemen de 
mensen in deze leeftijdsgroep het minst deel aan perma-
nente navorming: slechts 4,0 % van de 55- tot 64-jarigen 
heeft tijdens de referentiemaand deelgenomen aan een 
opleiding, en bij de werknemers was dat 5,9 % (maar in 
2017 was dat nog 6,8 %). Dat laatste percentage neemt 
trouwens af met de leeftijd (6,9 % tussen 45 en 54 jaar, 
ongeveer 10 % voor de jongere leeftijdsgroepen).


Arbeidsregime en soort contract


Nog steeds volgens de arbeidskrachtenenquête 
werkte in 2019 34,0 % van de 55- tot 64-jarige werkne-
mers deeltijds, vooral vrouwen (53,5 % deeltijds), en dat 
percentage is groter dan bij de 15- tot 64-jarigen (27,1 % 
in totaal, 43,5 % bij de vrouwen). Een niet te verwaar-
lozen deel van hen verklaarde daar om persoonlijke 
of familiale redenen in de ruimste zin voor te kiezen: 
onderwijs of opleiding, ziekte of handicap, bijstand aan 
kinderen of volwassenen die niet kunnen werken, of 
andere persoonlijke of familiale redenen. Ten slotte had 
4,3 % van de werknemers tussen 55 en 64 jaar in 2019 
een tijdelijke baan.


Er moeten voor mensen van 55 jaar en ouder on-
getwijfeld inspanningen worden geleverd als we de 
doelstelling van de werkgelegenheidsgraad van 80 % 
willen halen die we tegen 2030 hebben vooropgesteld.


We zullen proberen de middelen te definiëren om 
werknemers een harmonieus loopbaaneinde te bieden, 
waarin ze zich blijven ontwikkelen, zich ten volle op 
hun plaats voelen in het bedrijf, bijleren en hun kennis 
doorspelen voor het welzijn van iedereen.


Die denkoefening zal gepaard gaan met de structurele 
pensioenhervorming waarin het regeerakkoord voorziet. 
Een pensioenhervorming doorvoeren is immers ondenk-
baar zonder in te zoomen op de arbeidsmarkt en beide 
discussies moeten daarom parallel worden gevoerd.


In een eerste fase zal een mapping gebeuren van 
het volledige eindeloopbaanlandschap. Dit zowel naar 
bestaande regelingen, aantallen, budgetten, gende-


revenwichten, efficiëntie, …


Deze mapping is noodzakelijk om met kennis van 
zaken het loopbaanbeleid en het pensioenbeleid uit te 
kunnen tekenen, met een bijzondere aandacht voor de 
loopbaan van de vrouw.


We werken hiervoor, net als voor de andere dossiers, 
hand in hand met de betrokken ministers, de betrokken 


du supérieur contre 26,9 % en 2015 (Statbel, Enquête 
sur les forces de travail). Néanmoins, les personnes de 
cette classe d’âge sont celles qui participent le moins 
à la formation continue: seules 4,0 % de la population 
de 55 à 64 ans ont participé à une formation au cours 
du mois de référence, les travailleurs en particulier sont 
5,9 % à l’avoir fait (ce taux était pourtant de 6,8 % en 
2017). Ce dernier taux diminue d’ailleurs avec l’âge 
(6,9 % entre 45 et 54 ans, aux alentours de 10 % pour 
les plus jeunes).


Régime de travail et type de contrat


En 2019, toujours selon l’Enquête sur les forces de 
travail, 34,0 % des travailleurs de 55 à 64 ans prestaient 
un temps partiel, en particulier les femmes (53,5 % à 
temps partiel), ce qui est plus élevé que le même taux 
calculé pour les 15-64 ans (27,1 % au total, 43,5 % 
pour les femmes). Une portion non négligeable d’entre 
eux déclaraient le faire pour raisons personnelles ou 
familiales étendues: éducation ou formation, maladie 
ou incapacité, assistance d’enfants ou d’adultes dans 
l’incapacité de travailler ou autres raisons personnelles 
ou familiales. Enfin, 4,3 % des salariés de 55 à 64 ans 
occupaient un emploi temporaire en 2019.


Des efforts doivent sans nul doute être consentis pour 
les 55 ans et plus si nous voulons atteindre l’objectif de 
80 % de taux d’emploi que nous nous sommes fixés 
pour 2030.


Nous tenterons de définir les moyens d’offrir aux tra-
vailleurs une fin de carrière harmonieuse, dans laquelle 
ils continuent à se développer, à être totalement à leur 
place dans l’entreprise, à apprendre et à transmettre 
leur savoir pour le bien de tous.


Cette réflexion se fera en lien avec la réforme struc-
turelle des pensions prévues dans l’accord de gouver-
nement. En effet, réaliser une réforme des pensions ne 
peut se concevoir sans réfléchir au marché de l’emploi et 
les deux discussions doivent donc être menées de front.


Dans une première phase, on réalisera un mapping 
du paysage complet de la fin de carrière, qui portera 
sur les régimes existants, les nombres, les budgets, les 


équilibres de genre, l’efficience, …


Ce mapping est nécessaire si l’on veut définir, en 
toute connaissance de cause, la politique de carrière 
et la politique des pensions, en accordant une attention 
particulière à la carrière des femmes.


Pour ce point, tout comme pour les autres dossiers, 
nous collaborerons étroitement avec les ministres et 
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administraties en de sociale partners vertegenwoordigd 
in de Nationale Arbeidsraad.


Uitzendarbeid en detachering


De regering zal maatregelen treffen om komaf te 


maken met het onrechtmatige en buitensporige gebruik 
van kortetermijnovereenkomsten voor uitzendarbeid 
die bijeengeteld toch een lange periode bestrijken. De 
regering zal samen met de sociale partners onderzoe-
ken of werknemers die zich in een situatie van tijdelijke 
structurele werkloosheid bevinden, tijdelijk bij een andere 
werkgever aan de slag kunnen, met de mogelijkheid 
om terug te keren zodra de activiteit wordt hervat. Het 
daartoe ontwikkelde kader is bedoeld om misbruiken in 
verband met detachering te voorkomen.


De strijd tegen alle vormen van discriminatie


Talrijke werknemers zijn het slachtoffer van discrimi-
natie op de arbeidsmarkt. De cijfers bewijzen het. Als 
we erin willen slagen de werkgelegenheidsgraad te 
verhogen, dan dringen zich forse maatregelen op om 
die discriminatie te bestrijden.


Een van die maatregelen is een doorgedreven toe-
passing van bestaande discriminatietests.


De sociale inspectie moet discriminatietests kunnen 
verrichten, ofwel op basis van een onderbouwde klacht, 
ofwel op grond van datamining en datamatching, ofwel 
op basis van een objectieve aanwijzing en niet langer 
op grond van een combinatie van die drie.


Wet op de aard van de arbeidsrelaties


We zullen, in overleg met de sociale partners, de 
wet op de aard van de arbeidsrelaties evalueren. In dit 
dossier zal bijzondere aandacht worden besteed aan de 
bescherming van werknemers in de platformeconomie.


Rekening houdend met deze nieuwe, atypische werk-
vormen zal worden onderzocht of de vier algemene 
criteria (vrije wil van de partijen, vrijheid om het werk te 
organiseren, vrijheid om de arbeidstijd te organiseren 
en hiërarchisch gezag) toereikend blijven.


Waar nodig zullen nieuwe sociaaleconomische cri-
teria (met name economische afhankelijkheid) worden 
ingevoerd om adequater in te spelen op de evolutie van 
de nieuwe arbeidsvormen en om fraude in verband met 
schijnzelfstandigen of schijnloontrekkenden te bestrijden.


administrations concernés et avec les partenaires sociaux 
représentés au sein du Conseil national du Travail.


Intérim et détachement


Le gouvernement mettra en place des mesures pour 


mettre fin à l’utilisation abusive et excessive des contrats 
intérimaires de courte durée qui cumulés courent sur une 
longue période. Avec les partenaires sociaux, le gouver-
nement examinera si les travailleurs qui se retrouvent 
dans une situation de chômage temporaire structurel 
peuvent être employés temporairement par un autre 
employeur, avec la possibilité de revenir dès que l’activité 
reprend. Le cadre élaboré à cette fin vise à prévenir les 
abus liés au détachement.


La lutte contre toutes les formes de discrimination


De très nombreux travailleurs sont victimes de dis-
crimination sur le marché du travail. Les chiffres sont 
là pour en attester. Si l’on veut parvenir à augmenter le 
taux d’emploi, des mesures fortes doivent être prises 
pour lutter contre ces discriminations.


L’une de ces mesures est d’améliorer l’application 
des actuels tests de discrimination.


L’inspection sociale doit pouvoir effectuer des tests de 
discrimination sur la base soit d’une plainte étayée, soit 
du datamining et le datamatching soit d’une indication 
objective et non plus d’une combinaison des trois.


Loi sur la nature des relations de travail


Nous évaluerons, en concertation avec les partenaires 
sociaux, la loi sur la nature de la relation de travail. Une 
attention particulière sera portée dans ce dossier à la 
protection des travailleurs actifs dans l’économie de 
plate-forme.


En tenant compte de ces nouvelles formes de travail 
atypiques, on examinera si les quatre critères généraux 
(volonté des parties, liberté d’organisation du travail, 
liberté d’organisation du temps de travail et autorité 
hiérarchique) restent suffisants.


S’il y a lieu, de nouveaux critères socio-économiques 
(notamment, la dépendance économique) seront introduits 
afin de répondre plus adéquatement à l’évolution des 
nouvelles formes de travail et afin de de lutter contre la 
fraude liée aux faux indépendants ou aux faux-salariés.
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E-commerce


De regering zal onderzoeken waarom er in ons land 
onder meer zo weinig distributiecentra in het kader van 
e-commerce zijn. Ze zal met de sociale partners nagaan 
of het in die zin wenselijk is de regels voor avond- en 
nachtarbeid te wijzigen.


Gewaardeerd en beloond werk


Samen met de sociale partners zal de regering de 
kwetsbaarste groepen begeleiden en werk belonen. De 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zal binnenkort een 
studie publiceren over het verband tussen bezoldiging en 
anciënniteit. We zullen samen met de sectorale sociale 
partners bekijken of de bezoldigingsmethoden op basis 
daarvan kunnen evolueren.


We zullen ook de factoren die werkgelegenheid be-
lemmeren aanpakken en de cumulatiestelsels in de 
werkloosheidsverzekering optimaliseren, zodat deeltijdse 
werknemers een hogere bezoldiging krijgen.


Re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers


De re-integratie van langdurig zieken op de werkplek 
en op de arbeidsmarkt zal in overleg met de sociale 
partners verder worden versterkt.


Daartoe moet het DiOVA-onderzoeksproject “Evaluatie 
van de impact van de nieuwe reglementering op de 
re-integratie op het werk” en het doorvoeren van de 
nodige maatregelen op basis van de resultaten van dit 
project (aanpassing van de regelgeving, sensibilisering 
van de betrokken actoren, …) worden opgevolgd om de 
evolutie van de impact van de re-integratie te kunnen 
volgen en het effect van toekomstige veranderingen te 
kunnen evalueren.


Daarnaast zal worden onderzocht hoe de bepalingen 
inzake re-integratie kunnen worden aangepast overeen-
komstig de adviezen van de sociale partners en, in dat 
opzicht, hoe de re-integratieprocedures kunnen worden 
vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. Dat zou moeten 
gebeuren in nauw overleg met de sociale partners en 
andere betrokken actoren zoals het RIZIV, enz.


Ten slotte zal de FOD Werkgelegenheid de verschil-
lende overlegplatformen over de terugkeer naar het werk 
blijven opvolgen, zowel met de sociale partners binnen 
de NAR als met andere partners (platformen voor inter-
departementaal overleg met de FOD Sociale Zaken, het 
RIZIV, Fedris en andere), bijvoorbeeld in het kader van 
het sensibiliseren en informeren van het publiek (website 


E-commerce


Le gouvernement examinera les causes de la faible 
présence dans notre pays entre autres de centres de 
distribution dans le cadre de l’e-commerce. Il se pen-
chera avec les partenaires sociaux sur l’opportunité en 
ce sens d’une modification de la réglementation sur le 
travail de soirée et de nuit.


Le travail valorisé et récompensé


Avec les partenaires sociaux, le gouvernement accom-
pagnera les groupes les plus vulnérables et récompensera 
le travail. Le Conseil Central de l’Economie publiera 
prochainement une étude sur le lien entre rémunération 
et ancienneté. Nous verrons avec les partenaires sociaux 
sectoriels si les modes de rémunérations peuvent évo-
lués sur cette base.


Nous lutterons également contre les obstacles à 
l’emploi et optimiserons les régimes de cumul dans 
l’assurance chômage pour que les travailleurs à temps 
partiel soient davantage rémunérés.


La réintégration des travailleurs en incapacité 
de travail


La réintégration des malades de longue durée sur 
le lieu de travail et le marché du travail sera davantage 
renforcée, en concertation avec les partenaires sociaux.


Pour ce faire, le projet de recherche DIRACT: 
“Evaluation de l’impact de la nouvelle règlementation 
sur le trajet de réintégration”, et adoption des mesures 
nécessaires sur la base des résultats de ce projet (adap-
tation de la règlementation, sensibilisation des acteurs 
concernés, …) doit faire l’objet d’un suivi afin de pou-
voir suivre l’évolution de l’impact de la réintégration et 
d’évaluer l’effet des changements futurs.


Par ailleurs, il sera examiné comment les dispositions 
relatives à la réintégration peuvent être adaptées confor-
mément aux avis des partenaires sociaux et, à cet égard, 
comment les procédures de réintégration peuvent être 
simplifiées et alignées. Cela devrait se faire en étroite 
concertation avec les partenaires sociaux et d’autres 
acteurs concernés tels que l’INAMI etc.


Enfin, le SPF emploi poursuivra le suivi des différentes 
plates-formes de concertation sur le retour au travail, tant 
avec les partenaires sociaux au sein du CNT qu’avec 
d’autres partenaires (plates-formes de concertation 
interdépartementale avec le SPF Affaires sociales, 
l’INAMI, Fedris et autres), par exemple dans le cadre de 
la sensibilisation et de l’information du public (site web 
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weeraandeslag.be, website stressburnout.belgie.be) of 
de ontwikkeling van instrumenten om de samenwerking 
en de communicatie te verbeteren.


Administratieve vereenvoudiging


In tal van gebieden zijn administratieve vereenvoudi-
gingen nodig om het leven van werkgevers, werknemers 
en uitkeringsgerechtigden te vergemakkelijken. Elke 
organisatie zal vereenvoudigingsmaatregelen moeten 
voorstellen, hetzij in de vorm van quick wins, hetzij in de 
vorm van maatregelen op langere termijn. We moeten 
er bijvoorbeeld erop toezien dat procedures worden 
vereenvoudigd om ervoor te zorgen dat minder mensen 
geen gebruik maken van bepaalde rechten.


Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan 
het taalgebruik in de uitleg die de FOD en de RVA ge-
ven aan werknemers en bedrijven, zodat iedereen zijn 
rechten en plichten vlotter kan begrijpen.


6. Europa


Brexit


Los van de COVID-crisis houdt ons momenteel nog 


een andere uiterst belangrijk dossier bezig: de brexit. 
Of we nu op een harde of een minder hardere bexit 
afstevenen, onze economie en werkgelegenheid zullen 
de impact ontegenzeglijk ondervinden.


De FOD’s Economie en Werkgelegenheid zullen de 
gevolgen van deze ongeziene schok voor Europa op de 
voet volgen en er zal een instrument worden ontwikkeld 


om de impact van de brexit op onze economie te volgen.


Europese pijler van sociale rechten


In dit kader worden meerdere dossiers van het grootste 
belang besproken, zoals de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van de mondiale toeleveringsketens, 


Verordening 883 (coördinatie van de socialezekerheids-
stelsels, overeenkomst in 2020), de richtlijn inzake gelijke 
kansen/transparantie van lonen (voorstel van wetgeving 
verwacht in 2020) of de Europese regelgeving inzake 
telewerken (voorstel van wetgeving verwacht in 2021).


Europees minimumloon


België blijft aandringen op een initiatief rond het mi-
nimumloon, ook als de Commissie zou gaan twijfelen. 
Wij willen een doeltreffend instrument, dat ervoor zorgt 
dat alle Europese werkenden recht hebben op een vol-
waardig minimumloon, overeenkomstig de economische 
situatie van hun land, en gericht op een geleidelijke 


jeveuxreprendre.be, site web stressburnout.belgique.
be) ou du développement d’outils visant à améliorer la 
collaboration et la communication.


La simplification administrative


Dans de nombreux domaines, des simplifications 
administratives doivent être réalisées afin de faciliter 
la vie des employeurs, des travailleurs et des bénéfi-
ciaires d’allocations. Chaque organisme sera amené 
à proposer des mesures de simplification, que ce soit 
sous la forme de quick wins ou des mesures de plus 
longue haleine. Nous devons par exemple veiller à ce 
que les procédures soient simplifier afin de réduire le 
non-recours à certains droits.


Une attention particulière sera aussi portée sur le 
langage utilisé dans les explications fournies par le SPF 
et l’ONEM aux travailleurs et aux entreprises, pour que 
chacun puisse plus facilement comprendre ses droits 


et ses obligations.


6. Europe


Brexit


En dehors de la crise du COVID, un dossier extrême-
ment important nous occupe en ce moment, le Brexit. 
Que l’on s’oriente vers un Brexit dur ou que la sortie se 
fasse plus en douceur, notre économie et nos emplois 
seront incontestablement impactés.


Les SPF économie et emploi suivront de très près les 
conséquences de ce choc sans précédent pour l’Europe 
et un instrument de suivi de l’impact du Brexit sur notre 
économie sera développé.


Socle européen des droits sociaux


Plusieurs dossiers capitaux sont en discussion dans 
ce cadre comme la responsabilité sociale des chaines 
d’approvisionnement mondiales, le Règlement 883 
(coordination des systèmes de sécurité sociale, accord 
en 2020), la directive égalité des chances/transparence 
des salaires (proposition législative attendue en 2020) ou 
encore la Règlementation européenne sur le télétravail 
(proposition législative attendue en 2021).


Salaire minimum européen


La Belgique continue d’insister pour qu’une initiative 
soit prise en matière de salaire minimum, même si la 
Commission devait avoir des doutes à cet égard. Nous 
voulons un instrument effectif qui veille à ce que tous les 
travailleurs européens aient droit à un salaire minimum 
à part entière, conforme à la situation économique de 
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convergentie van de arbeidsmarkten binnen de EU. 
België wenst daarom geen uitzonderingen te zien die 
ertoe zouden kunnen leiden dat een belangrijk deel 
van de arbeidsmarkt (en met name zwakkere groepen 
daarop) niet door het minimumloon zouden zijn gedekt.


Bescherming tegen de werkloosheid


België ondersteunt de uitbouw van een Europees 
werkloosheidsherverzekerings-systeem, kiest voor 
een element van Europese solidariteit in het systeem 
en koppelt voorwaarden op het vlak van een adequaat 
uitkeringsniveau en begeleiding/activering van werkzoe-
kenden aan het gebruik ervan.


Omzetting van Europese richtlijnen


Meerdere belangrijke richtlijnen zullen in de loop van 
2021 worden omgezet, bijvoorbeeld richtlijn 2019/1152 
betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoor-
waarden en richtlijn (EU) 2019/1158 betreffende het 
evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en 
mantelzorgers (work-life balance). Deze omzettingen 
zullen gebeuren in overleg met de sociale partners.


7. Internationaal


Wat werkgelegenheid betreft, voelen we ons eveneens 
sterk betrokken bij de dossiers die binnen de Internationale 
Arbeidsorganisatie worden besproken. Zo loopt er binnen 
de IAO een debat om van de normen voor veiligheid en 
gezondheid op het werk fundamentele normen te maken. 
Dit corpus van fundamentele normen zou toenemen van 
8 naar 10, waar wij ten zeerste voorstander van zijn.


In overleg met de FOD Economie stelt de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor 
aan het Belgisch Nationaal Contactpunt (NCP) van de 
OESO de rol toe te kennen van aanspreekpunt voor 
de Tripartiete Principeverklaring inzake multinationale 
ondernemingen en sociaal beleid.


Inspectie


SIOD


De missie van de SIOD wordt als volgt omschreven 
in artikel 3 van het Sociaal Strafwetboek: ‘De SIOD is 
een strategisch orgaan dat op basis van de kennis en 
inzichten van de inspectiediensten van de administraties 
bedoeld in artikel 4, 4° en 5°, en met wetenschappelijke 
ondersteuning een visie ontwikkelt op de bestrijding van 
sociale fraude en die omzet in concrete strategieën.’


leur pays et axé sur une convergence progressive des 
marchés de l’emploi au sein de l’UE. C’est pourquoi, 
la Belgique ne souhaite pas que l’on introduise des 
exceptions qui pourraient entraîner, pour une partie 
importante du marché de l’emploi (et plus particulière-
ment pour les groupes les plus vulnérables sur celui-ci), 
une non-couverture par le salaire minimum.


Protection contre le chômage


La Belgique soutient le développement d’un sys-
tème européen d’assurance chômage, opte pour un 
élément de solidarité européenne dans le système et 
lie les conditions relatives à un niveau d’allocation et 
à un accompagnement/une activation adéquats des 
demandeurs d’emploi à son utilisation.


Transposition de directives UE


Plusieurs directives importantes feront l’objet d’une 
transposition pendant l’année 2021. On peut par exemple 
citer la directive 2019/1152 relative à des conditions de 
travail transparentes et prévisibles et la directive (UE) 
2019/1158 concernant l’équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée des parents et des aidants (work-life 
balance). Ces transpositions se feront en concertation 
avec les interlocuteurs sociaux.


7. International


En matière d’emploi, nous sommes également très 
concernés par les dossiers qui font l’objet de débats au 
sein de l’Organisation internationale du travail. Ainsi, 
un débat est en cours à l’OIT pour donner aux normes 
de sécurité et de santé au travail un statut de normes 
fondamentales. Ce corpus de normes fondamentales 
passerait de 8 à 10, ce que nous soutiennent fortement.


Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, en 
concertation avec le SPF Economie, propose d’octroyer 
au Point de contact national (PCN) belge de l’OCDE le 
rôle de point focal de la Déclaration de principes tripartite 


sur les entreprises multinationales et la politique sociale.


Inspection


SIRS


La mission du SIRS est décrite comme suit à l’article 3 
du Code pénal social: “Le SIRS est un organe straté-
gique qui, sur la base des connaissances et réflexions 
des services d’inspection des administrations visées à 
l’article 4, 4° et 5°, et d’un appui scientifique, développe 
une vision de la lutte contre la fraude sociale, qui se 
traduit en stratégies concrètes.”
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Om haar missie te kunnen uitvoeren wordt een 
Kenniscentrum ontwikkeld binnen de SIOD, waarbij 
zowel de interne (SIOD, inspectiediensten) als externe 
expertise (universiteiten en andere onderzoekscentra) 
wordt gebundeld en gevaloriseerd.


Het Kenniscentrum wil een evidence-based strategie 
ontwikkelen om illegale arbeid en sociale fraude aan te 
pakken. Dit omvat niet alleen de ontwikkeling van kennis 
omtrent sociale fraude, maar ook omtrent preventie-, 
detectie-en controletools en de werking van sociale 
inspectiediensten.


Naast een pijler ‘kennis’ omvat het kenniscentrum 
eveneens een pijler vorming en communicatie om de 
kennis efficiënt te valoriseren. Binnen de pijler vorming 
wordt een Vormingsinstituut Sociale Inspectiediensten 
opgericht, dat zal instaan voor de organisatie van een 
basisopleidingspakket en voortgezette vorming voor 
sociaal inspecteurs.


De SIOD zal ook als strategisch orgaan en op basis van 
wetenschappelijke ondersteuning het jaarlijks actieplan 
bestrijding sociale fraude opstellen voor het jaar 2021.


RSZ


In november 2016 werd een hervorming van de in-
spectiediensten beslist die tot doel had om enerzijds 
een belangrijke stap te zetten in de vereenvoudiging 
van de diensten en structuren die betrokken zijn bij de 
bestrijding van de sociale fraude en anderzijds verder 
zou inzetten op betere samenwerking en coördinatie.


Zo werd de sociale inspectie van de FOD Sociale 
Zekerheid geïntegreerd in de RSZ inspectie en werd ook 
de inspectiedienst, de Commissie voor Vrijstellingen en 
de bevoegdheid inzake de toepasselijke wetgeving van 
DG Zelfstandigen bij de FOD Sociale Zekerheid over-
gedragen aan het RSVZ. Het komt erop aan om deze 
hervorming in de loop van de volgende jaren verder uit 
te voeren en waar nodig bij te schaven.


De strijd tegen de sociale fraude moet op alle niveaus 
onverkort worden verdergezet. De afgelopen jaren 
werd zowel op Europees als op nationaal niveau het 
reglementair kader voor de aanpak van sociale dum-
ping en sociale fraude substantieel versterkt. Ook het 
operationeel kader werd uitgebreid en de organisatie 
ervan geoptimaliseerd.


De aanpak van sociale dumping en sociale fraude 
blijft een prioriteit voor de regering.


Pour pouvoir mener à bien sa mission, le SIRS a 
développé en son sein un Centre de connaissance, 
qui réunit et valorise l’expertise tant interne (SIRS, ser-
vices d’inspection) qu’externe (universités et centres 
de recherche).


Le Centre de connaissance veut développer une stra-
tégie ‘evidence-based’ (basée sur des faits concrets) 
pour s’attaquer au travail illégal et à la fraude sociale. 
Ceci comprend le développement de connaissances 
non seulement en matière de fraude sociale mais aussi 
concernant les outils de prévention, de détection et de 
contrôle et le fonctionnement des services d’inspection 
sociale.


Le Centre de connaissance comprend, outre un pilier 
“connaissance”, un pilier formation et communication 
pour valoriser la connaissance de manière efficace. Au 
sein du pilier formation, un Institut de formation Services 
d’inspection sociale sera créé qui veillera à l’organisation 
d’un programme de formation de base et d’une formation 
continue à l’intention des inspecteurs sociaux.


Le SIRS, en tant qu’organe stratégique, rédigera 
également, en se basant sur un appui scientifique, 
le plan d’action de lutte contre la fraude sociale pour 
l’année 2021.


ONSS


En novembre 2016, une réforme des services d’ins-


pection a été décidée. Elle avait pour objectif, d’une 
part, de faire un pas important vers une simplification 
des services et structures concernés par la lutte contre 
la fraude sociale et, d’autre part, d’améliorer encore la 
coopération et la coordination.


Ainsi, l’Inspection sociale du SPF Sécurité sociale 
a été intégrée dans l’Inspection ONSS. De même, le 
service d’inspection, la Commission des dispenses et 
la compétence en matière de législation applicable de 
la DG Indépendants du SPF Sécurité sociale ont été 
transférés à l’INASTI. Il s’agira au cours des années 
à venir de poursuivre cette réforme et d’apporter les 
adaptations là où cela s’avère nécessaire.


La lutte contre la fraude sociale doit se poursuivre 
pleinement à tous les niveaux. Ces dernières années, 
que ce soit sur le plan européen ou national, le cadre 
réglementaire pour s’attaquer au dumping social et 
à la fraude sociale a été considérablement renforcé. 
Le cadre opérationnel a également été étendu et son 
organisation optimalisée.


La lutte contre le dumping social et la fraude sociale 
reste une priorité du gouvernement.
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Door middel van acties van de sociale inspectie-
diensten en de arbeidsauditoraten wordt een strikte en 
afradende controle uitgerold met betrekking tot sociale 
dumping en sociale fraude. Het aantal inspecteurs zal 
geleidelijk in lijn worden gebracht met de normen zoals 
vooropgezet door de Internationale Arbeidsorganisatie.


De overheid zet zich actief in bij de ontwikkeling van 
de European Labour Authority (ELA) en ondersteunt de 
oprichting van een sociale Europol die er mee belast 
wordt om de detachering van werknemers op Europees 
niveau te controleren.


De harmonisering van de werking van de diensten


Ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal 


en begrippenapparaat


Een absoluut noodzakelijke voorwaarde voor een 
goede samenwerking tussen de diensten en harmoni-
sering van werkmethodes is het beschikken over een 
gemeenschappelijke taal en codering. Zo werd in het 
kader van het project “9 werven” een eenvormig begrip-
penapparaat voor de inspectiediensten ontwikkeld. In de 
komende jaren zal deze terminologielijst evolueren op 
basis van de behoeften op het vlak van de interacties 
tussen de betrokken partners en de noden inzake rap-
portering naar de regering.


Een verdere digitalisering en elektronische 


gegevensuitwisseling


De veelheid van formulieren waarmee de inspectie-
diensten werken, werd in kaart gebracht. Op basis daar-
van werden een reeks gemeenschappelijke formulieren 
geselecteerd die prioritair dienen te worden aangepast 
en stapsgewijze zullen gedigitaliseerd worden.


Specifieke aandachtspunten van de RSZ-inspectie


De RSZ wil bij de aanpak van de fraudebestrijding 
verder inzetten op:


• Meer preventieve acties die kunnen helpen voorko-
men dat nieuwe werkgevers in moeilijkheden komen met 
fouten bij het uitvoeren van hun sociale administratie;


• Overleg en samenwerking met de fiscus alsook 
het verder uitbouwen van mogelijkheden voor gege-
vensuitwisseling met deze laatste, met respect voor de 
regelgeving inzake de bescherming van de privacy,;


• samenwerking met de regio’s waardoor onderzoeken 
beter op elkaar worden afgestemd;


Grâce aux actions des services d’inspection sociale 
et des auditorats du travail, un contrôle strict et dissuasif 
est mis en place dans le domaine du dumping social 
et de la fraude sociale. Le nombre d’inspecteurs sera 
progressivement aligné sur les normes préconisées par 
l’Organisation internationale du Travail.


L’autorité participe activement au développement 
de l’Autorité européenne du travail (ELA) et soutient la 
création d’un Europol social qui sera chargé de contrôler 
le détachement des travailleurs au niveau européen.


L’harmonisation du fonctionnement des services


Développement d’un langage et d’un référentiel 


de concepts communs


Une condition sine qua non pour une bonne colla-
boration entre les services et une harmonisation des 
méthodes de travail est de disposer d’un langage et d’un 
codage communs. Dans le cadre du projet ‘9 chantiers’, 
un référentiel uniforme de concepts a été développé pour 
les services d’inspection. Dans les années à venir, cette 
liste terminologique s’étoffera sur la base des besoins 
en matière d’interactions entre partenaires concernés et 
des besoins en termes de rapportage au gouvernement.


La poursuite de la numérisation et de l’échange 


de données électronique


On a dressé l’inventaire de la multitude de formulaires 
à l’aide desquels les services d’inspection fonctionnent. 
Sur la base de cet inventaire, une série de formulaires 
communs ont été sélectionnés pour être adaptés en 
priorité et numérisés progressivement.


Points d’attentions spécifiques de l’Inspection ONSS


Dans son approche de la lutte contre la fraude, l’ONSS 
veut continuer de miser sur:


• Plus d’actions préventives permettant d’éviter que 
de nouveaux employeurs ne se retrouvent en difficultés 
à cause d’erreurs dans la gestion de leur administration 
sociale;


• La concertation et la collaboration avec le fisc et le 
développement des possibilités d’échange de données 
avec ce dernier, en respectant les règles en matière de 
respect de la vie privée;


• La coopération avec les régions pour une meilleure 
harmonisation des enquêtes;
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• de bestrijding van misbruiken met vennootschaps-
structuren waarbij fictieve werkgevers en werknemers 
en dito onterechte sociale rechten worden gecreëerd;


• Het optimaliseren van de onderzoeken tegen schijn-
statuten (onder meer via een herziening van de wetgeving 
op de arbeidsrelaties);


• De aanpak van misbruiken in verband met de spe-
cifieke bijdrageverminderingen in de horecasector, 
gelinkt aan een correct gebruik van het geregistreerd 
kassasysteem, is aan optimalisering toe.


Aanpak “internationale” fraude


België is, na Luxemburg, het land met het hoogste 
aandeel inkomende detacheringen. Al te vaak worden 
er nog misbruiken vastgesteld op vlak van grensover-
schrijdende tewerkstelling en in het bijzonder m.b.t. de 
A1 attesten, die een correcte betaling van de sociale 
bijdragen in het land van oorsprong moeten waarbor-
gen. De Europese detacheringsregels worden vaak niet 
correct toegepast. De internationalisering van de fraude 
is een trend die alsmaar zichtbaarder wordt en niet 
enkel tot sociale dumping leidt, maar ook tot oneerlijke 
concurrentie. De strijd hiertegen moet meer dan ooit 
worden versterkt:


• Het verder controleren van de naleving van de 
“Mobility Package” in de vervoersector;


• Een betere controle op de A1 attesten is aangewezen, 
om te kunnen nagaan of aan alle wettelijke voorwaarden 
werd voldaan om sociaal verzekerd te blijven in het 
land van herkomst (waren gedetacheerde werknemers/
zelfstandigen in het buitenland wel degelijk werkzaam 
en aangegeven);


• Het inzetten op loyale samenwerking tussen de 
bevoegde instellingen van sociale zekerheid van de 
verschillende EU-lidstaten;


• Concrete afspraken maken met andere EU-lidstaten 
rond een efficiënte en effectieve grensoverschrijdende 
invordering van verschuldigde sociale zekerheidsbijdra-
gen door werkgevers die gevestigd zijn in het buitenland 
(bij voorkeur via verrekening) en rond de terugvordering 
van ten onrechte genoten socialezekerheidsuitkeringen 
door personen die in het buitenland wonen;


• De mogelijkheid om via toegang tot bepaalde databan-
ken essentiële gegevens van buitenlandse werkgevers/
ondernemingen (waaronder de omzetcijfers) te kunnen 
raadplegen, moet bestendigd worden;


• La lutte contre les abus en matière de structures de 
société, où des employeurs et travailleurs fictifs sont créés, 
avec pour corollaire la création de droits sociaux fictifs;


• L’optimalisation des enquêtes contre les faux statuts 
(notamment via une révision de la loi sur la relation de 
travail);


• La lutte contre les abus en ce qui concerne les 
réductions de cotisations spécifiques dans le secteur 
horeca, liée à une utilisation correcte de la caisse enre-
gistreuse, doit être optimalisée.


Approche ‘ fraude internationale’


La Belgique est, après le Luxembourg, le pays pré-
sentant la proportion la plus élevée de détachements 
entrants. Trop souvent encore, on constate des abus 
en ce qui concerne l’occupation transfrontalière et plus 
précisément en ce qui concerne les attestations A1 qui 
doivent garantir un paiement correct des cotisations 
sociales dans le pays d’origine. Souvent, les règles 
européennes en matière de détachement ne sont pas 
correctement appliquées. L’internationalisation de la 
fraude est une tendance de plus en plus visible qui 
ne débouche pas seulement du dumping social mais 
aussi sur de la concurrence déloyale. La lutte contre ce 
phénomène doit plus que jamais s’intensifier:


• il faut poursuivre le contrôle du respect du “paquet 
mobilité” dans le secteur du transport;


• il s’indique d’avoir un meilleur contrôle des attes-
tations A1 pour pouvoir vérifier si toutes les conditions 
légales sont remplies pour continuer à être assuré dans 
le pays d’origine (les travailleurs salariés/indépendants 
détachés étaient-ils effectivement actifs et déclarés à 
l’étranger?);


• il faut veiller à une collaboration loyale entre les ins-
titutions de sécurité sociale compétentes des différents 
États membres de l’UE;


• il faut passer des accords concrets avec d’autres 
États membres de l’UE au sujet d’une perception trans-
frontalière effective et efficace des cotisations de sécurité 
sociale dues par les employeurs établis à l’étranger (de 
préférence via compensation) et au sujet du recouvrement 
des allocations de sécurité sociale indument perçues 
par des personnes résidant à l’étranger;


• la possibilité de consulter, via l’accès à certaines 
banques de données, des données essentielles relatives 
à des employeurs/entreprises étrangers (notamment le 
chiffre d’affaires) doit être pérennisée;
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• Het (structureel) uitwisselen van gegevens met bui-
tenlandse diensten om gerichter risico’s inzake misbrui-
ken omtrent internationale tewerkstelling te detecteren.


• Het gebruik van EESSI (Electronic exchange of so-
cial security information) moet verder worden uitgerold;


• De samenwerking met de European Labour Authority 
moet maximaal worden gepromoot.


• Uitwisseling van ervaringen en best practices tussen 
inspectiediensten van de diverse lidstaten op vlak van 
opsporing, detectie & bestrijding van fraude en misbrui-
ken, moet verder worden aangemoedigd;


• Blijven inzetten op de strijd tegen mensenhandel. 
Het gaat hier om onderzoeken waar sprake kan zijn van 
uitbuiting, zowel door een georganiseerd netwerk als door 
individuele personen. Het thema uitbuiting, waaronder 
economische uitbuiting, is vaak verbonden met sociale 
fraude en komt vaak voor in de “underground economy”. 
In het bijzonder zal daarbij gefocust moeten worden op de 
mensenhandel door economische uitbuiting: de werving, 
het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang 
van een persoon, het nemen of de overdracht van de 
controle over hem met als doel het verrichten van werk 
of het verlenen van diensten in omstandigheden die in 
strijd zijn met de menselijke waardigheid.


De minister van Werk,


Pierre-Yves DERMAGNE


• il faut un échange (structurel) de données avec les 
services étrangers pour détecter de manière plus ciblée 
les risques d’abus en matière d’occupation internationale;


• l’utilisation de l’EESSI (Electronic exchange of social 
security information) doit continuer de se développer;


• la coopération avec l’Autorité européenne du travail 
‘ELA) doit être promue au maximum;


• il faut continuer à encourager l’échange de bonnes 
pratiques et d’expériences entre les services d’inspec-
tion des divers États membres en matière de recherche, 
détection et lutte contre la fraude et les abus;


• Il faut continuer de lutter contre la traite des êtres 
humains. Il s’agit ici d’enquêtes où il peut être question 
d’exploitation, tant par un réseau organisé que par des 
individus. Le thème de l’exploitation, et notamment 
l’exploitation à des fins économiques, est souvent lié 
à la fraude sociale et est souvent présent dans l’éco-
nomie souterraine. Il faudra en particulier se focaliser 
sur la traite des êtres humains par l’exploitation à des 
fins économiques: le fait de recruter, de transporter, de 
transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de 
prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle à 
des fins de travail ou de services, dans des conditions 
contraires à la dignité humaine.


Le ministre du Travail,


Pierre-Yves DERMAGNE


Imprimerie centrale – Centrale drukkerij
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Bijlage 6: lijst van afkortingen 

AD Algemene Directie 

AJS Arbeidsrecht en Juridische studiën 

B&B Budget- en Beheerscontrole 

SD BBC Stafdienst Budget- en Beheerscontrole 

Belac Belgische Accreditatie-instelling 

Belspo Belgian Science Policy Office 

Beswic Belgian Safe Work Information Center 

bijv. bijvoorbeeld 

BOSA Beleid en ondersteuning 

BuZa Buitenlandse Zaken 

cao collectieve arbeidsovereenkomst 

AD COA Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen 

DIRCOV Directie van de Communicatie en de Vertaling 

DIRKWC Directie van de Kwaliteit en het Crisisbeheer 

ELA European Labour Authority 

EMAS Eco-Management and Audit Scheme 

EMCO Employment Committee 

enz. enzovoort 

e-pv elektronisch proces-verbaal 

EU Europese Unie 

EU-OSHA Europese Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 

Eurofound Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeids-

omstandigheden 

Eurostat Europees bureau voor statistiek 

Fedris Federaal agentschap voor beroepsrisico's 

FIOH Finnish Institute of Occupational Health 

FOD Federale Overheidsdienst 

gsm global system for mobile communications 

HR Human resources 

HRPBW Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk 

AD HUA Algemene Directie Humanisering van de Arbeid 

i.v.m. in verband met 

IAO Internationale Arbeidsorganisatie 

ICT Stafdienst Informatie- en communicatietechnologieën 

IEC International Electrotechnical Commission 

INRS Institut national de Recherche et de Sécurité 
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ISO International Organization for Standardization 

KCE Federaal Kenniscentrum 

KSZ Kruispuntbank Sociale Zekerheid 

MANCP Multi Annual National Control Program 

m.b.t. Met betrekking tot 

MI Maatschappelijke Integratie 

NAR Nationale Arbeidsraad 

o.a. onder andere 

o.m. onder meer 

OD Operationele Doelstelling 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

PNO Stafdienst Personeel en organisatie 

POD Programmatorische overheidsdienst 

PV Proces-verbaal 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

RSVZ Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen 

RSZ Rijksdienst Sociale zekerheid 

RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

SD Strategische Doelstelling 

SDG Sustainable Development Goal 

SIOD Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 

Socieux+ EU Expertise on social protection, labour and employment 

Statbel Belgisch statistiekbureau 

SWT Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 

SZ Sociale Zekerheid 

t.o.v. ten opzichte van 

Taiex Technical Assistance and Information Exchange 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek 

AD TSW Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten 

AD TWW Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk 

Unia Interfederaal Gelijkekansencentrum 

VN Verenigde Naties 

WASO Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg 
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