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Het Bestuur Economie en Werkgelegenheid is een van de zes 

besturen binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstede-

lijk Gewest en staat in voor de duurzame economische 

ontwikkeling. 

In 2010 onderging de structuur van het Bestuur een aantal 

wijzigingen. Deze zouden de werking van het bestuur moeten 

optimaliseren. 

Dit rapport wil u een overzicht geven van de realisaties van 

het Bestuur Economie en Werkgelegenheid in 2010. U krijgt 

eerst een schets van de activiteiten van de transversale 

diensten, daarna volgt een voorstelling van de zeven directies 

die in contact staan met de ondernemers en werknemers in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Norbert De Cooman
Adjunct-secretaris-generaal

In leidingInleiding
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Transversale  dienstenTransversale diensten

De Algemene Directie overkoepelt het Bestuur Economie en 
Werkgelegenheid (BEW). In 2010 werd er verder gebouwd 
aan de optimalisatie van het bestuur en werden verschillende 
bevoegdheden naar andere directies binnen het BEW 
overgeheveld. 

Voortaan neemt de directie Steun aan Ondernemingen het 
beheer van alle subsidies onder haar hoede. Naast de steun-
maatregelen die deze Directie tot nu toe beheerde, zal zij 
vanaf 2011 ook alle maatregelen ter bevordering van de buiten-
landse handel en de facultatieve subsidies leiden. 

Daarnaast werd er voor geopteerd het beleid betreffende 
buitenlandse investeringen te concentreren in de nieuwe 
Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen. 
Zoals de naam van de Dienst laat vermoeden, promoot deze 
de buitenlandse handel bij de Brusselse ondernemingen en 
probeert ze gelijktijdig buitenlandse investeerders aan te 
trekken. 

Ten slotte werd de Cel Landbouw naar de directie Conceptie 
en Coördinatie overgeplaatst.

Een herlocalisatie van de directies binnen het gebouw was 
nodig om een betere efficiëntie te kunnen garanderen. 

ConCEp tiE En CoördinatiE

De directie Conceptie en Coördinatie staat in voor de interne 
coördinatie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid. 
De behandeling van de parlementaire vragen is een van haar 
coördinerende opdrachten. De Directie vormt een centraal 
punt waarin alle vragen samenkomen en naar de betrokken 
Directie worden doorverwezen. Ten slotte zorgt de Directie 
voor de consolidatie van de beantwoorde vragen. Dit proces 
verloopt voortaan via Workspace, een shared server systeem. 

De directie Conceptie en Coördinatie coördineert de 
ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe software-
applicatie Impala. Binnen het Bestuur Economie en 
Werkgelegenheid zullen 80 medewerkers, verspreid 
over 8 directies, van dit nieuwe systeem gebruik 
maken.
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In 2011 zal dit systeem verder op punt worden gesteld. In 2010 
werden door het BEW 63 schriftelijke vragen beantwoord, 
waarbij de directie Buitenlandse Handel en de directie Werk-
gelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie de meeste 
vragen kregen doorverwezen.

informatiCa- instrumEntEn 

Een belangrijk luik binnen de opdrachten van de directie 
Conceptie en Coördinatie is het beheer van de informaticatoe-
passingen. In 2010 werd er verder gewerkt aan Impala, een 
applicatie voor het beheer van de subsidie- en financiële 
dossiers. Het afgelopen jaar werd de analyse afgerond en kon 
men tot de eigenlijke ontwikkeling van de software overgaan. 
De gebruikers werden betrokken in het ontwikkelingsproces 
door middel van workshops en brachten spontaan nieuwe 

ideeën en oplossingen aan. 
Het jaar kon met een 
testfase en een eerste oplei-
dingsluik voor de gebrui-
kers van dit nieuwe infor-
maticasysteem worden 
afgesloten. 

Daarnaast werd Workspace 
ontwikkeld. Dit systeem 
laat toe om documenten op 

een eenvoudige manier te delen, waardoor de samenwerking 
makkelijker kan verlopen. De Workspace werd in 2010 reeds 
toegepast voor de opmaak van de boordtabellen en het Opera-
tioneel Plan (POP), voor de behandeling van de parlementaire 
vragen en voor het beheer van projectdocumenten. In 2010 
werd veel aandacht besteed aan de opleiding van de eerste 
gebruikers van deze nieuwe toepassing.

De ontwikkeling van de Databank van Ondernemingen, DBE, 
hangt samen met andere informatieprojecten zoals Impala. 
De databank is een kopie van de Kruispuntbank van Onder-
nemingen, waaraan de Directie bijkomende gegevens heeft 
toegevoegd. Via DBE tracht men actuele ondernemingsgege-
vens op een betrouwbare en efficiënte manier te beheren. In 
de toekomst zal deze databank aan andere applicaties zoals 
Impala en Hermes worden gekoppeld. In 2010 werd de basis-
programmering vernieuwd en werden de beschikbare 
gegevens met nieuwe informatie uitgebreid. 

tr anspositiE van dE EuropEsE 
diEnstEnriChtliJn

De directie Conceptie en Coördinatie heeft een horizontale 
ordonnantie voorbereid, die de Europese Dienstenrichtlijn 
naar regionale regelgeving moet omzetten. Op die manier 
wordt het toepassingsgebied van de Dienstenrichtlijn binnen 
het Gewest vastgelegd. 

“We zijn erin geslaagd om 
gebruikers actief te laten 
participeren aan het Impala-
project. Mensen raken 
gesensibiliseerd en beseffen 
dat we naar geïntegreerde 
toepassingen moeten werken.”

Geert rochtus,  
premier attaché
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De Dienstenrichtlijn stelt dat alle informatie en formaliteiten 
voor de ondernemingen in één loket beschikbaar moeten zijn. 
Hiervoor werd een nieuwe website opgesteld, www.business.
belgium.be. Deze website is het resultaat van een samenwer-
king tussen de federale overheid en alle regionale overheden. 

CommuniCatiE

De directie Conceptie en Coördinatie is de verantwoordelijk 
voor de communicatie van het Bestuur Economie en Werkge-
legenheid. In het kader van deze bevoegdheid schrijft de 
directie het jaarverslag voor het bestuur. In 2010 onderging 
het verslag een metamorfose, waarbij voor een lichter en 
dynamischer formaat werd gekozen. Daarnaast coördineerde 
men de interne informatiecampagne over het Impalaproject 
en werd een passend logo ontworpen. Op de website www.
premieskmo.be, een website waarop de steunmaatregelen 
voor Brusselse ondernemers zijn samengebracht, werd een 
vraagbaak geïntroduceerd. Tot slot werd eind 2010 aan een 
enquête gewerkt. Deze rondvraag moet de eerste aanzet geven 
tot een aantal nieuwe projecten die in de loop van 2011 zullen 
worden uitgewerkt. 

orGanisatiEont WikkElinG En 
k WalitEitsBEhEEr

Ten slotte staat de directie Conceptie en Coördinatie in voor 
een kwaliteitsvol beheer van het bestuur. In 2010 werd in het 
kader van deze opdracht verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van de boordtabellen. Drie pilootdirecties waren reeds 
vertrouwd met het principe en in 2010 werden hun tabellen 
geactualiseerd. Er werden ook indicatoren opgezet voor de 
administratie. Dit was een arbeidsintensief proces, waarbij de 
gebruikers van nabij werden begeleid. 

Tot slot ging in 2010 aandacht uit naar het CAF-project, een 
model voor zelfevaluatie. De Directie voerde deze oefening 
zelf uit en kon hieruit concluderen dat er nood is aan meer 
gestructureerde werkmethodes om doelgerichter te kunnen 
werken. De Directie begeleidde ook de andere directies in 
hun zelfevaluatie. 

finanCiëlE CoördinatiE

De directie Financiële Coördinatie is verantwoordelijk voor de 
boekhoudkundige verwerking voor het volledige Bestuur 
Economie en Werkgelegenheid, met uitzondering van de 
directie Buitenlandse Handel. Ze voert de betalingen uit en 
houdt zich bezig met de terugbetalingsprocessen voor het 
BEW. Ze volgt ook de dossiers voor het BEW op. Zo is ze belast 
met de financiële verwerking van de dossiers steunaanvragen 
voor investeringen, steun voor consultancy of steun voor 
opleidingen... Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het 
budgettaire beheer van het bestuur.

In 2010 stellen we een lichte stijging van het aantal uitge-
voerde boekhoudkundige bewerkingen vast. Sommige 
subsidies die aan ondernemingen worden toegekend, worden 
voortaan in meerdere schijven uitbetaald, waardoor voor 
iedere budgettaire verbintenis het aantal bewerkingen stijgt 
om de subsidie volledig toe te kennen.

De Directie werd ook betrokken in het Impala-project. Dit 
nieuwe instrument voor het beheer van subsidies zal de 
invoering met betrekking tot de verbintenissen vergemakke-
lijken. De link tussen Impala en het budgettaire beheersys-
teem zorgt er immers voor dat de gegevens van het verbinte-
nissenformulier niet opnieuw moeten worden ingevoerd.

De Directie verwacht voor 2011 een grote extra werkdruk, 
aangezien ze voortaan ook belast is met de financiële operaties 
in verband met de dossiers voor de aanvragen voor steun bij 
export. 
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Steun aan On dernemingenSteun aan Ondernemingen

De Directie heeft meer dan 1.500 steunaanvragen 
verwerkt.
De ondernemingen hebben minder steun voor 
algemene investeringen aangevraagd.
De Directie heeft tijdens het Salon Ondernemen 
een honderdtal bezoekers advies gegeven.

toEkEnninG van suBsidiEs

De directie Steun aan Ondernemingen kent steun toe aan 
de Brusselse ondernemingen. Die steun wordt toegekend op 
basis van de organieke ordonnantie van 13 december 2007. 
Bovendien betroffen sommige betalingen voor de steun aan 
ondernemingen steun die op basis van de oude wetgeving 
was toegekend (ordonnantie van 1 april 2004 en ordonnantie 
van 1 juli 1993).

stEun voor alGEmEnE invEstErinGEn

De steun voor algemene investeringen ondersteunt nieuwe 
ondernemingen en KMO’s die groeien en die bijvoorbeeld 
investeren in de aankoop van gebouwen, hotels, 
drukmateriaal,… 

Van alle steunmaatregelen die door het Gewest worden voor-
gesteld, hebben de meeste aanvragen betrekking op deze 
steun. Toch zijn op 1 januari 2010 ‘noodmaatregelen’ van 
kracht geworden, die het bedrag van die steun beperken. 
Voortaan bedraagt de steun voor materiële of immateriële 

investeringen enkele duizenden of tienduizenden euro’s. 
Sommige premies voor investeringen in vastgoed bedragen 
ongeveer honderdduizend euro.

De beperking van het bedrag van de steun heeft een belang-
rijke impact gehad op het aantal aanvragen voor steun die in 
2010 werden ingediend. De Directie ontving uiteindelijk 
ongeveer een derde minder dossiers dan in 2009.

Van de 590 dossiers die werden behandeld, werd iets meer 
dan de helft aanvaard. Dit is 
een relatief laag percentage 
in vergelijking met de vorige 
jaren. Dat is toe te schrijven 
aan de procedure die door de 
nieuwe wetgeving is voorzien. 
In de eerste plaats legt ordon-
nantie 2007 aan de onderne-
mingen een termijn van 90 
dagen op vanaf de datum van 
het ontvangstbewijs van het 
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formulier voorafgaande toelating om hun volledige aanvraag-
dossier in te dienen. Heel wat ondernemingen respecteren 
die termijn niet, waardoor hun aanvraag moet worden 
geweigerd. In de tweede plaats beginnen sommige onderne-
mingen te investeren voordat ze het formulier voorafgaande 
toelating indienen. Een ander belangrijk motief om steun te 
weigeren, betreft vervangingsinvesteringen: de wetgeving 
(zowel de ordonnantie 2007 als de ordonnantie 2004) 
voorziet geen steun voor investeringen voor de vervanging 
van materiaal.

Binnen de begroting werd voor de 316 toegekende steun-
maatregelen bijna 22.500.000 € vrijgemaakt.

stEun voor miliEuGErEl atEErdE 
invEstErinGEn En ConformitEit 
mEt dE EuropEsE normEn

De steun voor milieugerelateerde investe-
ringen en de steun voor de conformiteit met 
de Europese normen onderscheiden zich door 
het feit dat ze zich zowel tot de grote onderne-
mingen als tot de KMO’s richten. In 2010 
hebben meer kleine ondernemingen (handels-
zaken, restaurants, wassalons, drukkerijen,…) 
een steunaanvraag ingediend voor milieuge-
relateerde investeringen dan in voorgaande 

jaren. Met name handelszaken en restaurants vroegen steun 
aan voor nieuwe koelinstallaties en - zij het in mindere mate 
- voor ovens. Wassalons werden gesteund met het oog op 
investeringen in een systeem dat hen toelaat om geen oplos-
middelen of koolwaterstoffen meer te gebruiken. Ook de 
drukkerijsector vraagt steun voor milieugerelateerde 
investeringen. 

Voor milieugerelateerde investeringen werden in 2010 70 
steunaanvragen ingediend. Bijna 100 dossiers werden onder-
zocht - wat 58% meer is dan in 2009. Drie kwart van de 
steunaanvragen werden aanvaard. De toekenning van die 
steun is goed voor bijna 5 miljoen euro in de begroting. In 
2011 zal het budget voor dit soort steun worden opgetrokken.

Aanvragen voor steun voor investeringen om zich aan de 
Europese normen aan te passen, zijn meer bijkomstig. De 
Directie heeft daarvoor twee aanvragen ontvangen. Beide 
investeringen werden gesubsidieerd.

stEun voor ConsultanCy, oplEidinG, 
a anWErvinG En kindEropvanG

KMO’s kunnen aanspraak maken op een subsidie om een 
beroep te doen op een consultant of om een studie te laten 
uitvoeren. Zo kan een premie worden toegekend aan een 
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KMO die een bodemonderzoek laat uitvoeren. Kandidaat-
ondernemers kunnen ook een subsidie ontvangen als ze 
zich laten adviseren over hun ondernemingsproject. In 2010 
werden 352 aanvragen voor steun voor consultancy 
behandeld. 279 aanvragen werden aanvaard. In 2010 kende 
de Directie een achtste meer premies voor consultancy toe 
dan in 2009. Deze uitgaven stemmen in de begroting 
overeen met iets meer dan 2.100.000 €.

Voor de steun voor opleiding werden 477 aanvragen 
behandeld. Er werd steun toegezegd aan 410 aanvragers, 
20% meer dan in 2009. In totaal werden meer dan acht van 
de tien aanvragen aanvaard. Er zijn vier types premies voor 
opleiding beschikbaar: steun voor externe opleidingen, om 
een stagiair op te leiden, om een kandidaat-overnemer op te 
leiden en om materiaal of bedrijfslokalen ter beschikking 
van scholen te stellen. Steun voor externe opleidingen (taal-
opleidingen…) wordt het vaakst aangevraagd. Per premie 
worden hiervoor enkele duizenden euro’s voorzien.

Daarnaast werden een dertigtal aanvragen voor steun voor 
aanwerving behandeld. In de meeste gevallen ging het om 
aanvragen voor steun voor aanwerving voor een specifiek 
project. Voor dit soort aanvragen werden 22 van de 24 
dossiers aanvaard. Ondernemingen die nieuwe werknemers 
aanwerven in het kader van een specifiek project, worden 
duidelijk ondersteund. In 2010 bedroeg zo’n premie 
gemiddeld 49.000€. Die tussenkomsten komen daardoor 
in de buurt van het toegelaten maximum, aangezien deze 
forfaitaire steun meer dan 50.000 € bedraagt, gespreid over 
twee jaar. Er werd geen enkele aanvraag voor aanwerving in 
het kader van een overdracht van een onderneming 
ontvangen.

Ten slotte werden, net als in 2009, 9 premies toegekend om 
de kinderopvang te steunen. Zo’n premie bedraagt gemiddeld 
6.000 €.

stEun tiJdEns WErkEn a an dE opEnBarE WEG

Een onderneming die gedurende minstens twee maanden 
moeilijk bereikbaar is ten gevolge van wegwerkzaamheden, 
kan een subsidie aanvragen in de vorm van een rentetoelage 
op leningen, verbonden met een kaskrediet of een krediet op 
korte termijn. In 2010 werden in dat opzicht 2 dossiers 
ingediend. Beide werden aanvaard.

rEorGanisatiE

De leden van de directie Steun aan Ondernemingen werkten 
het afgelopen jaar mee aan de oppuntstelling van Impala. 
Met behulp van die toepassing, die momenteel 
nog wordt ontwikkeld, zullen alle subsidies 
kunnen worden beheerd die door het bestuur 
worden toegekend. Dit instrument zou ons 
moeten toelaten om de subsidies nog beter te 
behandelen.

Op het einde van het jaar werden een aantal 
maatregelen getroffen met het oog op de reor-
ganisatie van het Bestuur. Het beheer van de 
subsidies met betrekking tot de economie zal 
vanaf 1 januari 2011 binnen de directie Steun aan Onderne-
mingen worden gecentraliseerd. Zo zal de steun voor export 
voortaan binnen de directie Steun aan Ondernemingen 
worden behandeld. Bovendien zal de directie Economische 
Betrekkingen, die onder meer facultatieve subsidies toekent, 
in de directie Steun aan Ondernemingen worden geïnte-
greerd. 

www.premieskmo.be
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Economische  InspectieEconomische Inspectie
De directie Economische Inspectie heeft als opdracht te 
controleren hoe de aan de ondernemingen toegekende 
subsidies worden aangewend. Ondernemingen die steun 
krijgen, moeten bepaalde verplichtingen in acht nemen, 
anders lopen ze het gevaar dat ze de gekregen steun moeten 
terugbetalen.

De inspecties worden vooral uitgevoerd bij ondernemingen 
die steun krijgen voor algemene investeringen. De onderne-
mingen worden geïnspecteerd enkele jaren nadat ze de 
steun hebben ontvangen, rekening houdend met alle soorten 
steun die ze hebben ontvangen (steun voor investeringen, 
maar eventueel ook steun voor consultancy, opleiding, 

aanwerving...). Een ander belangrijk luik van de inspecties 
heeft betrekking op de ondernemingen die een subsidie 
hebben ontvangen voor een consultancyopdracht. 

In de praktijk controleren de inspecteurs het aanvraagdos-
sier voor de steun en verzamelen ze bijkomende informatie 
over de onderneming en over de uitgevoerde investering. 
Vervolgens vindt in de onderneming zelf een inspectie 
plaats. 

ControlEs

ondernemingen die steun hebben genoten voor investe-
ringen, consultancy, opleiding,…
Ten gevolge van een daling van het personeelsbestand in 
2010 heeft de Directie in 2010 minder ondernemingen 
gecontroleerd en minder dossiers behandeld dan in 2009. 
In 2010 werden 377 ondernemingen gecontroleerd in het 
kader van de behandeling van 622 dossiers.

De interne richtlijnen die door de directie waren voorge-
steld, werden door de Minister van Economie goedgekeurd. 
Ten opzichte van het aantal gecontroleerde onderne-
mingen is het aantal ondernemingen waar inbreuken op 
de wetgeving werden vastgesteld, gestegen in vergelijking 
met 2009. Bij meer dan 100 ondernemingen werden 
inbreuken vastgesteld. 
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De verhouding tussen het aantal ondernemingen waar 
inbreuken werden vastgesteld en het aantal gecontroleerde 
ondernemingen ligt hoger dan in 2009. Die relatieve stijging 
van het aantal ondernemingen waar inbreuken werden vast-
gesteld, is gedeeltelijk toe te schrijven aan de moeilijke 
economische conjunctuur. 

Een van de verplichtingen van de ondernemingen die steun 
genieten, bestaat erin om de investering minstens 5 jaar na 
het einde van de betaling van de investering (steun voor 
investeringen) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 
houden of om minstens 5 jaar na de beslissing van de toeken-
ning van de steun (andere steun) de activiteiten van de 
onderneming in het Gewest te houden. Die verplichting 
wordt niet gerespecteerd door ondernemingen die failliet 
gaan of door ondernemingen die hun activiteiten stopzetten 
of hun handelsfonds overdragen.

In 2010 stelde de Directie vast dat 44 ondernemingen die 
steun hadden ontvangen, intussen failliet zijn. Naast de fail-
lissementen werden inbreuken vastgesteld in 60 onderne-
mingen. Dit stemt overeen met bijna één onderneming op 
vijf.

De verdeling tussen het aantal dossiers van gefailleerde 
ondernemingen, het aantal dossiers van ondernemingen die 
hun activiteiten hebben stopgezet of hun handelsfonds 
hebben overgedragen en het aantal dossiers van onderne-
mingen die manifest een inbreuk hebben gepleegd, blijft 
stabiel in vergelijking met 2009. 

59 dossiers hebben betrekking op ondernemingen die 
intussen failliet zijn. Bij 15 dossiers werd de overdracht van 
handelsfonds of de stopzetting van de activiteiten vastge-
steld. Andere types inbreuken zijn: het niet doorgeven van 
informatie of de bezorging van verkeerde inlichtingen (9 
dossiers), het niet gebruik van de investering voor de 
voorziene doeleinden (8 dossiers) en de verhuizing van de 
onderneming buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (6 
dossiers). 

In 2010 werd meer dan 640.000 € teruggevorderd van de 
ondernemingen waar inbreuken werden vastgesteld. Op 
middellange termijn (in de periode van 2005 tot 2010) zien 
we een stijging van het totale bedrag dat van de onderne-
mingen wordt teruggevorderd. De som van de bedragen die 
door de ondernemingen worden terugbetaald, blijft globaal 
genomen stabiel.
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ondernemingen die steun hebben genoten voor buiten-
landse handel
De Directie controleerde ook 8 ondernemingen die steun 
hebben genoten voor buitenlandse handel, 1 meer dan in 
2009. Voor dit type dossiers voert de Directie uitsluitend 
controles uit op aanvraag van de dienst die de aanvragen 
voor subsidies behandelt. Ook hier bleek een groot deel van 
de gecontroleerde ondernemingen intussen failliet. Toch 
werden voor dit type dossiers minder inbreuken 
vastgesteld.

instrumEntEn

Om de failliete ondernemingen te identificeren, volgt de 
Directie sinds 2009 wekelijks de faillissementen op die door 
de Rechtbank van Koophandel worden uitgesproken. Vervol-
gens wordt de lijst van de failliete ondernemingen verge-
leken met de database die voor het beheer van de subsidies 
wordt gebruikt. Zo kan de directie Economische Inspectie 
de directie Financiële Coördinatie waarschuwen als een 
onderneming die nog steun zou moeten ontvangen, failliet 
werd verklaard. Op dat moment kan de betaling worden 
stopgezet. Bovendien spoort de Directie de ondernemingen 
op die steun hebben ontvangen en die nog altijd aan bepaalde 
verplichtingen ten opzichte van het Gewest moeten beant-
woorden en die failliet zijn. Ze brengt de juridische dienst 
daarvan op de hoogte, die op haar beurt contact opneemt 
met de curator.

Overigens stelde de Directie, in een streven om de wetgeving 
te verduidelijken, interne richtlijnen op, die in 2010 door de 
Minister werden goedgekeurd. Die richtlijnen bepalen hoe 
de inspecteurs de wetgeving moeten interpreteren. Aan de 
hand van die gemeenschappelijke basisprincipes kunnen 
alle inspecteurs de ondernemingen gemakkelijker op een 
eenvormige manier controleren.  
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Economische  BetrekkingenEconomische Betrekkingen

De begroting ter ondersteuning van projecten van 
economisch belang werd in 2010 over meer initia-
tieven gespreid dan in 2009. In dat kader werden 
dankzij een begroting van 26,7 miljoen euro (+ 11%) 
114 projecten (+ 20%) gesubsidieerd.
Ongeveer 50 scholen hebben aan het programma 
‘fruit en groenten op school’ deelgenomen in 
2009-2010, het eerste jaar dat dit initiatief werd 
geïntroduceerd.

ondErstEuninG voor proJECtEn van ECo -
nomisCh BEl anG

Op basis van de beslissingen van de Minister van Economie of de 
regering kent de directie Economische Betrekkingen subsidies 
toe aan instellingen, verenigingen of ondernemingen. 

In 2010 werden 22 dossiers gesubsidieerd om een onderneming 
te stimuleren. Zo werd een subsidie toegekend aan de vzw die de 
activiteiten van het ‘Netwerk Ondernemen’ in Brussel coördi-
neert. Dit netwerk biedt nieuwe ondernemers de mogelijkheid 
om een ervaren bedrijfsleider als ‘peter’ toegewezen te krijgen. 
Bovendien worden alle bedrijvencentra, loketten plaatselijke 
economie, incubatoren en startercentra  in Brussel gesubsidi-
eerd (32 dossiers). Bovendien financiert het Gewest uitrustingen 
voor technische of beroepsscholen (25 dossiers). In 2010 steunde 
ze de secties ‘industrie’, ‘bouwsector’, ‘hotellerie’ en ‘voeding’. 

In 2010 waren de andere belangrijke interventiedomeinen: 
steun voor de programma’s tot begeleiding van KMO’s (9 
dossiers), ondersteuning voor de agro-voedingsmiddelensector 
(8 dossiers) en de financiering van diverse regionale instellingen 
(18 dossiers).

vErtEGEnWoordiGinG op hEt vl ak van 
EuropEEs EConomisCh BElEid

De Directie is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij nationale en inter-
nationale instanties voor alles wat met de Brusselse economie 
te maken heeft (met uitzondering van Buitenlandse Handel 
en Research & Development). Ze neemt deel aan de vergade-
ringen van de Interministeriële Economische Commissie die 
de Federale Overheidsdienst Economie organiseert en aan de 
multilaterale vergaderingen van de Europese Commissie. 
Daar worden het Kaderprogramma voor Concurrentiever-
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mogen en Innovatie van de Europese KMO’s (2007-2013) en 
de Small Business Act besproken. De directie Economische 
Betrekkingen verspreidt de aanbevelingen van de Europese 
Commissie binnen het Gewest.

De Small Business Act streeft ernaar om de KMO’s op de 
eerste plaats te zetten tijdens het besluitvormingsproces, om 
hun vermogen om werkgelegenheid te creëren binnen de 
Europese Unie te versterken en om hun concurrentiever-
mogen zowel op de eengemaakte markt als op de wereldmarkt 
te stimuleren. Dit initiatief werd in 2008 gelanceerd. De 
economische en financiële crisis heeft de noodzaak van 
volledige en ambitieuze beleidsmaatregelen ten gunste van 
KMO’s nog versterkt. Dit initiatief is erg belangrijk voor het 
Gewest. Het telt immers meer dan 99% kleine en middel-
grote ondernemingen, die samen goed zijn voor 65% van de 
werkgelegenheid in Brussel.

De aanbevelingen van de Europese Commissie helpen de 
verschillende regeringen om bepaalde maatregelen in te 
voeren. Op het niveau van Brussel heeft het FEDER-pro-
gramma ‘Boost your Talent’ in 2010 zijn kruissnelheid 
bereikt. Dit programma stelt aan scholen een reeks oplei-
dingen voor toekomstige ondernemers voor (instrumenten, 
simulatiespelen, ontmoetingen,...). ‘Boost your Talent’ betreft 

vooral de scholen in de kanaalzone. Het project wordt voor 
50% door FEDER en voor 50% door het Gewest (directie 
Economische Betrekkingen) gesubsidieerd.

Ten slotte maakte de Directie naar goede jaar-
lijkse gewoonte deel uit van de selectiejury van 
de ‘Europese prijzen voor ondernemerschap’. 
Die prijs beloont plaatselijke of gewestelijke 
initiatieven en instellingen die het onderne-
merschap ondersteunen.

BEvordErinG van BuitEnl andsE 
invEstErinGEn

In 2010 richtten de inspanningen zich zowel op de markten 
die al belangrijk zijn voor het Gewest (Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten) als op groeimarkten, zoals 
India of China. Zo profiteerde de cel ‘Buitenlandse Investe-
ringen’ van de handelsmissie onder leiding van Zijne Konink-
lijke Hoogheid Prins Filip in India om er prospectiewerk uit 
te voeren. Tijdens een handelsmissie van minister Cerexhe in 
China ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling in 
Shanghai organiseerde de cel ‘Buitenlandse Investeringen’ 
twee seminaries – één te Shanghai en één in het vertegen-
woordigingskantoor in Shenzen.

De bevordering van de economische aantrekkelijkheid van 
het Gewest gebeurt in samenwerking met de handels- en 
commerciële attachés. In dit kader worden in het buitenland 
seminaries georganiseerd. Die ontmoetingen zijn vooral 
bedoeld voor ondernemingen die in België geïnteresseerd 
zijn en die zich in Brussel zouden kunnen komen vestigen. 
Maar ze richten zich ook tot de media en de voorschrijvers 
(banken, advocaten, consultants,...).

www.investinbrussels.com
1  De startercentra en incubatoren zijn structuren die begeleiding bieden aan jonge ondernemingen. In tegenstelling tot 

startercentra zijn incubatoren verbonden met universiteiten of hogescholen: ze bieden onderdak aan universitaire spin-
offs en start-ups op basis van wetenschappelijk onderzoek.
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2010 was een scharnierjaar met betrekking tot de bevorde-
ring van buitenlandse investeringen in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Op voorstel van de Minister van Economie 
werd immers beslist om die competentie samen te voegen 
met de competentie voor de bevordering van de buitenlandse 
handel. In de praktijk kreeg de directie Buitenlandse Handel 
in de maand juli versterking in de vorm van een medewerker 
van de directie Economische Betrekkingen en twee medewer-
kers van het Brussels Agentschap voor de Onderneming, dat 
ermee belast is buitenlandse investeerders aan te trekken.

stEun voor dE aGro -
voEdinGsmiddElEnsECtor

De cel Landbouw is verantwoordelijk voor de voorbereiding 
en de invoering van de wetgeving met betrekking tot de agro-
voedingsmiddelensector.

Op het vlak van het landbouwbeleid neemt de Cel deel aan het 
overleg met de besturen van de twee andere Gewesten en de 
federale overheid. Van oktober 2010 tot september 2011 is het 
Gewest voorzitter van de ‘Interministeriële Conferentie van 
het Landbouwbeleid’. De cel Landbouw is dan één jaar lang 
voorzitter van de permanente werkgroep. Het is de eerste keer 
dat die eer het Gewest te beurt valt! Alle ontwerpen van besluit 
met betrekking tot landbouw of de veiligheid van de voedsel-
keten worden aan deze werkgroep voorgelegd voordat ze naar 
de Raad van State worden gebracht. 

De cel Landbouw controleert de classificatie van de karkassen 
in de Brusselse slachthuizen (en dan meer bepaald de slacht-
huizen van Anderlecht). De slachthuizen klasseren volgens 
een Europees systeem de runderen na het slachten. Dat klas-
sement bepaalt de verkoopprijs. Eind september organiseerde 
de Europese Commissie een missie naar Polen. Een mede-
werker van de Cel nam aan de missie deel en bezocht in zijn 
hoedanigheid van waarnemer Poolse slachthuizen. 

De Cel controleert ook of de verkopers van ‘bio’-producten de 
desbetreffende wetgeving respecteren. Kleine detailhande-
laars die biologische producten verkopen, kunnen zich tot het 
Bestuur richten om een vrijstelling van controle te verkrijgen. 
Deze manier van werken draagt bij tot de controle van de 
productie- en verkoopketens van de ‘bioproducten’, zodat de 
consument zeker kan zijn van de biologisch verantwoorde 
herkomst van de verkochte producten.

Op 24 september besliste de Regering om het Charter van 
Firenze te ondertekenen, een charter tussen gewesten en 
plaatselijke overheden in Europa dat streeft naar het naast 
elkaar bestaan van genetische gemanipuleerde gewassen en 
traditionele en biologische culturen. Om dit charter toe te 
passen zal een ontwerp van ordonnantie moeten worden 
opgesteld.

Bovendien volgt de cel Landbouw de Europese programma’s 
‘Melk op school’ en ‘Fruit en groenten op school’ op.

In het kader van de reorganisatie van het bestuur werd de cel 
Landbouw op 1 oktober 2010 in de directie Conceptie en Coör-
dinatie geïntegreerd.  

www.verkooppunten.bio.irisnet.be
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Buitenlandse  HandelBuitenlandse Handel
De directie Buitenlandse Handel en BECI (Brussels Enter-
prises Commerce and Industry ) werken samen om hun acties 
ten gunste van de Brusselse exporterende ondernemingen te 
coördineren. Samen vormen ze Brussel Export. In 2010 werd 
een nieuwe brochure gepubliceerd, waarin de activiteiten van 
Brussel Export worden voorgesteld.

rondE tafEl ovEr BuitEnl andsE handEl

Op vraag van minister Cerexhe, die sinds juli 2009 verant-
woordelijk is voor de buitenlandse handel, werd op 30 maart 
2010 een algemene Ronde Tafel gehouden. In 2008 en 2009 
waren al sectorale Ronde Tafels geweest voor de 
ondernemingen.

De Ronde Tafel vond plaats bij de terugkeer van alle handels-
attachés naar Brussel. Brussel Export nodigde toen alle onder-
nemingen uit die al een beroep hadden gedaan op zijn 
diensten. De Ronde Tafel werd door 300 deelnemers bijge-
woond: 200 uit de privésector (ondernemingen, beroepsfede-
raties en kamers van koophandel) en een honderdtal uit de 

openbare sector, onder wie de 33 economische en handelsat-
tachés van Brussel. Het evenement was bedoeld om een 
duidelijk zicht te krijgen op de behoeften van de onderne-
mingen, om hen te helpen om hun goederen of diensten te 
exporteren.

Zes werkgroepen, die waren samengesteld uit vertegenwoor-
digers van ondernemingen uit dezelfde activiteitensector, 
behandelden verscheidene thema’s:

> gepersonaliseerde begeleiding van de exporterende 
ondernemingen 

> financiële stimulansen voor export 

> te ondersteunen exportsectoren (informatie- en communi-
catietechnologie, gezondheid en biotechnologie, 
milieutechnologieën) 

> prioritaire markten en de opening van nieuwe markten 

De ‘Ronde Tafel over de buitenlandse handel’ bracht 
300 mensen samen.
Tijdens de ‘Bedrijvendag’ vonden meer dan 400 
afspraken plaats tussen de Brusselse ondernemingen 
en de economische en handelsattachés. 
31 Brusselse ondernemingen namen deel aan de 
economische missie naar Congo.
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De Brusselse ondernemingen richten zich vooral tot de 
lidstaten van de Europese Unie. Niettemin zijn Brazilië, 
Rusland, India en China de markten van de toekomst. 
Hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten (voor de nieuwe 
technologieën), de Maghreblanden, Turkije en Congo – 
allemaal landen waarmee in de loop der jaren nauwe banden 
zijn gesmeed.

hErvorminGEn

Tijdens de Ronde Tafel van 30 maart kondigde de Minister 
veranderingen aan in verband met de verdeling van de 
bevoegdheden en het net van de economische en 
handelsattachés.

De herstructurering betreft de financiële stimulansen voor 
export en de bevordering van buitenlandse investeringen. 
Enerzijds zullen de financiële stimulansen voor export vanaf 
1 januari 2011 worden beheerd door de directie Steun aan 
Ondernemingen. Anderzijds zullen de bevoegdheden die 
betrekking hebben op de internationale handel worden 
samengebracht binnen de ‘Dienst Buitenlandse Handel en 
Buitenlandse Investeringen’. In de praktijk werden in juli een 
medewerker van de directie Economische Betrekkingen en 
twee medewerkers van het Brussels Agentschap voor de 
Onderneming, die verantwoordelijk zijn voor de bevordering 
van de buitenlandse investeringen, in de directie Buiten-
landse Handel opgenomen. 

Het netwerk van de economische en handelsattachés werd 
enigszins gewijzigd. Zo zal er zowel in India als in Silicon 
Valley (Californië) een post worden gecreëerd. In Cuba zal 
alleen een secretariaat behouden blijven. In Boedapest zal er 
geen Brusselse attaché meer gevestigd zijn, maar dat kantoor 
zal door het Agence wallonne à l’Exportation worden 
overgenomen.

nEt WErk van EConomisChE En 
handElsat taChés

In aansluiting op de Ronde Tafel organiseerde Brussel Export 
een Bedrijvendag, waarop meer dan 200 ondernemingen de 
attachés ontmoetten. Ze namen ook deel aan diverse informa-
tiesessies, onder meer over veelbelovende technologische 
sectoren. Ze ontmoetten er ook vertegenwoordigers van BECI 
en het BAO. 

EConomisChE missiEs

Brussel Export organiseerde twee economische missies in 
aanwezigheid van minister Cerexhe. De eerste vond eind 
september plaats in China. Een dertigtal Brusselse onderne-
mingen namen eraan deel. In het Belgische paviljoen van de 
Wereldtentoonstelling in Shanghai vonden thematische semi-
naries door de ondernemingen plaats, onder meer over ecologi-
sche bouwtechnieken. De missie trok ook naar Shenzhen, waar 
het Gewest een verbindingskantoor heeft. Deze stad biedt inte-
ressante opportuniteiten voor de Brusselse ondernemingen. 
Dankzij het verbindingskantoor kunnen ze er contacten leggen 
met belangrijke plaatselijke ondernemingen.

2 BECI is de overkoepelende organisatie boven de Kamer van Koophandel van Brussel en het Verbond van 
Ondernemingen te Brussel.

3 De activiteiten met betrekking tot de bevordering van de buitenlandse investeringen die in 2010 werden uitge-
voerd, worden in het hoofdstuk ‘Directie Economische Betrekkingen’ vermeld.
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De tweede missie met de Minister ging in november naar 
Congo, na de feestelijkheden naar aanleiding van de vijftigste 
verjaardag van de onafhankelijkheid. De missie was bedoeld 
voor de ondernemingen van de drie Belgische gewesten en 
deed Kinshasa en Lubumbashi aan. Op het programma 
stonden officiële ontmoetingen, gesprekken met industriële 
mijngroepen uit Katanga en B2B-afspraken.

Er werden ook economische missies georganiseerd in Europa, 
Afrika, Azië, Brazilië en Israël.

aC tiEs

Begin maart had Brussel Export een stand op de CeBIT, een 
belangrijk salon voor vakmensen uit de ICT-sector (infor-
matie- en communicatietechnologieën) in Hannover. Er 
werden nog andere sectoren ondersteund: audiovisueel, podi-
umkunsten, uitgeverijen en grafische kunsten, mode, design, 
bouw, vervoer, energie, milieu, gezondheid, voeding en 
horeca… Brussel Export organiseerde contactdagen en uitno-
digingen van inkopers, seminaries, geografische en themati-
sche ontmoetingen... Heel wat ondernemingen namen via 
collectieve stands deel aan beurzen en salons. 

In totaal werden er 58 collectieve acties georganiseerd. 
Gemiddeld genomen namen 15 verschillende ondernemingen 
deel aan zulke acties.

finanCiëlE stEun voor ExportBEdriJvEn

De aanzienlijke verhoging van het totaal aantal steunaan-
vragen dat in 2008 en 2009 werd opgetekend stabiliseert 
zich in 2010 (+1%). In dit kader worden negen verschillende 
types tegemoetkomingen aangeboden. De meeste aanvragen 
betreffen steun voor de deelname aan internationale beurzen 
en salons in het buitenland en/of voor de uitnodiging van 

potentiële inkopers naar beurzen en salons in België (234 
dossiers ingediend in 2010). De Directie ontving ook 188 
steunaanvragen voor de realisatie van informatiedragers voor 
de bevordering van export (lichte daling ten opzichte van 
2009). Vervolgens komen de tegemoetkomingen voor de pros-
pectie van markten buiten de Europese Unie (160 dossiers). 

Het aantal aanvragen met betrekking tot de tegemoetkoming 
voor de deelname aan beurzen en salons buiten de Europese 
Unie, in combinatie met een prospectie, steeg van 2009 tot 
2010 met 40% (70 dossiers). De belangstelling voor steun 
voor de hulp van experts buitenlandse handel daarentegen 
was minder groot dan in 2009 (22 dossiers).

Er werden 10 dossiers ingediend om deel te nemen aan offer-
teaanvragen voor opdrachten buiten de Europese Unie. Steun 
voor deelname aan opleidingsseminaries of –programma’s, 
voor de technische opleiding van potentiële klanten te Brussel 
en voor de opening van collectieve vertegenwoordigingskan-
toren buiten de Europese Unie waren allemaal samen goed 
voor 13 aanvragen.

oplEidinGEn

De organisatie van de opleidingsprogramma’s ‘Brussels 
Young Exporters Program’ en ‘Assistenten Import-Export’ 
voor jonge werkzoekenden, werd voortgezet, nog altijd samen 
met Cevora en Bruxelles Formation. De samenwerking is 
intussen uitgebreid tot Actiris, dat waakt over de selectie van 
de kandidaten. 

Net als in 2009 hebben 15 stagiairs deelgenomen aan 
‘Brussels Young Exporters Program’. Er werden ook 14 assis-
tenten import-export opgeleid.  

www.bruxelles-export.be
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Voedingsmidd elenexpertise
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Voedingsmidd elenexpertiseVoedingsmiddelenexpertise

In 2010 werden 4.025 monsters geanalyseerd, dit 
houdt een daling in van 8% ten opzichte van 2009. 
Omwille van een lichte stijging van het totale aantal 
geanalyseerde parameters bleven de inkomsten van 
2010 echter stabiel in vergelijking met 2009.

BRUCEFO, het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenex-
pertise, ondersteunt ondernemingen die actief zijn in de 
voedingsmiddelenindustrie. Het laboratorium staat onderne-
mingen bij in de ontwikkeling van nieuwe producten, gaat de 
kwaliteit na van voedingsmiddelen en andere consumptiepro-
ducten en levert ook technische bijstand aan de bedrijven. Op 
deze manier draagt het laboratorium zijn steentje bij aan de 
ontwikkeling van de Brusselse economie. 

miCroBioloGisChE analysEs 

De analyses die door BRUCEFO worden uitgevoerd, kunnen 
in twee types worden onderverdeeld. Het eerste type betreft 
de microbiologische analyses. Hierbij gaat men onder andere 
op zoek naar het totaal aantal kiemen, gisten, schimmels en 
banale en pathogene bacteriën in voedingsmiddelen.

Zo werden er in 2010 een aantal grootkeukens gecontroleerd 
op hygiëne van de werkplaatsen en de microbiologische 
kwaliteit van de geserveerde maaltijden. Daarnaast ging men 
op vraag van producenten van voedingsaroma’s de kwaliteit 
na van aroma’s en testte men deze op het totaal aantal kiemen, 
schimmels en gisten. 

Een aantal opdrachten sprongen in het oog in 2010. Zo ging 
men de microbiologische kwaliteit na van 590 cosmetische 
producten, dit was een sterke stijging in vergelijking met 
voorgaande jaren. 

Brucefo streeft ernaar de voedingsmidde-
lenbedrijven in het BHG een meerwaarde 
te bieden door hen bij te staan in het 
oplossen van de meest diverse problemen. 
We voeren de analyses uit, interpreteren ze 
en verlenen vervolgens advies.  

liane deweghe,  
wnd . Directeur
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Daarnaast werkte BRUCEFO mee aan de ontwikkeling van 
een antibacteriële film die op diverse werkoppervlakken kan 
worden aangebracht. Het laboratorium voerde hiervoor 
verschillende microbiologische analyses uit. 

Ten slotte liet een belangrijke theeproducent 41 theepro-
ducten testen.

In 2010 werden 8.416 microbiologische parameters bepaald, 
dit houdt een daling in van 7,5% ten opzichte van 2009.

ChEmisChE analysEs

Het tweede type analyses dat door BRUCEFO wordt uitge-
voerd, betreft de chemische analyses. Hierbij gaat men de 
samenstelling van de voedingsmiddelen na en controleert 
men de stalen op hun bruto chemische samenstelling (vocht-, 
as-, eiwit-, vet- en koolhydratengehalte) en hun gehalte aan 
additieven, mineralen en vitaminen. 

BRUCEFO gaat na of de reële samenstelling van voedings-
middelen en de voedingswaarde in overeenstemming is met 
de informatie op het etiket of conform de wetgeving. Het labo-
ratorium biedt de bedrijven hulp bij de nutritionele etikette-
ring van hun producten.

In 2010 ging men op vraag van de FOD Economie het alcohol-
gehalte en de zuurtegraad van alle in België geproduceerde 
wijnen na, met het oog op de correcte etikettering van de alco-
holgraad en als ondersteuning voor de zintuiglijke analyse. 

Op 151 producten bepaalde men de suikersamenstelling, het 
ging in hoofdzaak om chocolade- en zuivelproducten. 

Ten slotte beschikt BRUCEFO als enige laboratorium in 
België over een installatie om het teer-, nicotine- en koolstof-
monoxidegehalte in sigaretten te bepalen en de conformiteit 
van de op de verpakking aangeduide cijfers met de analysere-
sultaten na te gaan. In 2010 analyseerde BRUCEFO 78 siga-
rettenmerken op vraag van de FOD Volksgezondheid. 

In 2010 werden er 4.542 chemische parameters bepaald. Het 
aantal chemische parameters steeg met 12,5% tegenover 
2009. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de analyses 
van sigaretten en Belgische wijnen.

www.brucefo.be

WIST u DaT? 

BRuCEFO 2 keer per jaar monsters neemt 
van de waterfonteinen binnen de 
gebouwen van het Ministerie? Op die 
manier werden er in 2010 70 stalen 
afgenomen en gecontroleerd op 
drinkbaarheid.
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aCCrEditatiE BEl aC

BRUCEFO is door BELAC, de Belgische accreditatie-instel-
ling, geaccrediteerd voor de bepaling van vier parameters in 
vleesproducten en producten op basis van vlees. Dit attest is 
zeer belangrijk voor het laboratorium. Ondernemingen zijn 
vaak verplicht om op geaccrediteerde laboratoria een beroep 
te doen om hun analyses te laten uitvoeren. 

Naast deze accreditatie voor chemische analyses heeft 
BRUCEFO een actieplan opgesteld om een accreditatie te 
bekomen voor microbiologische analyses. Het dossier werd 
grotendeels samengesteld in 2010 en wordt in 2011 verder 
afgewerkt. De bedoeling is om in 2011, na realisatie van de 
verhuizing, een aanvraag tot accreditatie te kunnen 
indienen. 

Om de accreditatie te kunnen behouden en ter voorbereiding 
op een uitbreiding van het toepassingsgebied volgde het 
personeel van BRUCEFO verschillende opleidingen over 
werkmethodes, kwaliteitsbeheersing en interne audits. Op 
het vlak van vormingen werden in 2010 ook andere grote 
inspanningen geleverd. In totaal werden een dertigtal trai-
ningen gevolgd en dit met het oog op meer flexibiliteit op de 
werkvloer.

voorBErEidinGEn vErhuizinG

De verhuizing naar nieuwe en ruimere lokalen kreeg in 2010 
meer vorm. Er werd een lastenboek opgesteld en een Europese 
aanbesteding uitgeschreven. Deze werd eind december 
toegewezen. 

De verhuizing naar de nieuwe locatie zal een grote impact 
hebben op de activiteiten van BRUCEFO. Na de installatie en 
de heringebruikname van de toestellen wil men in de eerste 
plaats de bestaande accreditatie behouden. Daarnaast zal de 
aanvraag voor de accreditatie voor microbiologische analyses 
bij BELAC worden ingediend. Mede door de gunstige ligging 
van de nieuwe lokalen (te midden van een industriezone waar 
ook voedingsmiddelenbedrijven gevestigd zijn) en de uitbrei-
ding van de accreditatie hoopt Brucefo zijn dienstverlening te 
verbeteren en nieuwe klanten te kunnen aantrekken.  
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Werkgelegen heidsbeleid  
en Meerwaar deneconomie

Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie

In 2010 werden 5.740 arbeidskaarten B toegekend, het merendeel daarvan aan 
aziaten (2.142), waarbij meer dan de helft Indische burgers waren. 
Meer dan tweederde (4.177) van de arbeidskaarten C werd verleend aan 
afrikaanse burgers. Bijna de helft van die arbeidskaarten werd toegekend aan 
personen met de Marokkaanse of Congolese nationaliteit. 

De directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneco-
nomie heeft twee hoofdopdrachten, het beheer van de arbeids-
kaarten en het bevorderen van de Brusselse werkgelegenheid.

De afdeling arbeidskaarten behandelt de aanvragen tot het 
verkrijgen van arbeidskaarten (en arbeidsvergunningen). De 
afdeling Werkgelegenheid behandelt de erkenningsaanvragen 
van privé-tewerkstellingsagentschappen, de erkenning en 
financiering van de Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwik-
keling van de Werkgelegenheid en Inschakelingsonderne-
mingen, steunmaatregelen ter bevordering van de werkgele-
genheid en het uitreiken van een diversiteitslabel. 

 

BEhEEr van dE arBEidsk a artEn

In 2010 werden meer dan 14.000 aanvragen tot het verkrijgen 
van een arbeidskaart ingediend. Dit betekende een daling van 
8% in vergelijking met het aantal aanvragen in 2009. Meer 
dan 11.900 aanvragen werden ingewilligd, een kleine 1.600 
aanvragen werden geweigerd. In vergelijking met 2009 
werden er 12% meer aanvragen geweigerd. 

arbeidskaart a
De Arbeidskaarten A worden verleend aan buitenlandse 
onderdanen die kunnen aantonen dat ze minstens vier jaar 
hebben gewerkt gedurende een wettig en ononderbroken 
verblijf van maximum tien jaar. Gedurende deze vier jaar 
werkten zij onder het statuut van een arbeidskaart B. In 2010 
werden 70 arbeidskaarten A uitgereikt, dat is bijna anderhalf 
keer zoveel als in 2009. 70% van de arbeidskaarten A werd 
aan Bulgaarse en Roemeense werkkrachten toegewezen.

arbeidskaart B
De arbeidskaart B wordt toegekend aan buitenlandse werkne-
mers wanneer het niet mogelijk is om op de Belgische arbeids-
markt een werknemer te vinden die geschikt is om de 
betrokken arbeidsplaats te bekleden. Daarnaast kunnen 
arbeidskaarten B ook worden toegekend voor bijzondere cate-
gorieën waaronder hooggeschoolden, personeel van lucht-
vaartmaatschappijen, au-pairs, beroepssporters, stagiairs, 
schouwspelartiesten e.d. Tot slot worden er arbeidskaarten B 
toegewezen in het kader van de nieuwe regularisatieproce-
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dure. In 2010 werden in totaal iets meer dan 7.000 aanvragen 
voor een arbeidskaart B ingediend. Dit cijfer bleef stabiel in 
vergelijking met het aantal aanvragen in 2009. 

Bijna de helft van de aanvragen tot het verkrijgen van een 
arbeidskaart B werden ingediend voor hooggeschoolden en 
leidinggevenden. In 2010 werden voor die categorieën 3.015 
aanvragen geteld, een lichte stijging ten aanzien van 2009. Er 
werden 348 arbeidskaarten toegekend aan werknemers in 
een knelpuntberoep. 

Naar aanleiding van de regularisatieprocedure die eind 2009 
door de federale regering was gelanceerd, kunnen mensen 
zonder papieren, mits naleving van een aantal criteria, hun 
verblijf regulariseren op voorwaarde dat zij een arbeidskaart 
B verkrijgen. In de loop van 2010 werden bij de directie Werk-
gelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie 636 aanvragen 
ingediend. Hiervan werden 417 arbeidskaarten toegekend, 
107 aanvragen werden geweigerd.

arbeidskaart C
De arbeidskaart C wordt toegekend aan personen die over een 
tijdelijk verblijfsrecht in België beschikken. Dit kan gaan om 
kandidaat-vluchtelingen, om personen die tijdelijk verblijven 
omwille van studies, humanitaire of medische redenen, … In 
2010 werden ongeveer 7.000 aanvragen ingediend, dat is een 
daling van bijna 1.000 aanvragen tegenover 2009. Er werden 
uiteindelijk 6123 arbeidskaarten C uitgereikt. 

Eind december 2009 werden nieuwe toekenningsvoor-
waarden ingevoerd voor arbeidskaarten voor kandidaat-vluch-
telingen. Dit had tot gevolg dat er in 2010 merkelijk meer 
aanvragen werden ingediend.. Er werden 1191 arbeidskaarten 
toegekend, in 2009 waren dat er slechts 683.

Beroep

In 2010 ging men, net zoals in 2009, 264 keer in tegen de 
beslissing tot weigering van een arbeidskaart. In 185 gevallen 
werd dit beroep aanvaard.

hEt GEmEnGd BEhEEr van dE arBEidsmark t

De directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneco-
nomie waakt over gelijke voorwaarden voor elke arbeidsbe-
middelingsactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest... 

Dit wordt verzekerd door een erkenningsregeling voor privé-
tewerkstellingsagentschappen zoals uitzendkantoren, 
selectie- en outplacementbureaus. Met de erkenning worden 
een aantal minimumvoorwaarden voor de bescherming van 
de werknemer vastgelegd. In 2010 werden 53 nieuwe privé-
tewerkstellingsagentschappen erkend. 

De bestaande wetgeving omtrent het gemengd beheer van de 
arbeidsmarkt moet worden afgestemd op de Europese regel-
geving zoals de Dienstenrichtlijn. In 2010 werden belangrijke 
voorbereidingen getroffen voor de opstelling van een nieuwe 
ordonnantie. Deze zullen in 2011 worden voltooid.
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dE soCialE EConomiE ondErstEunEn

De directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneco-
nomie ondersteunt de sociale economie door de subsidiëring 
van erkende Plaatselijke Initiatieven voor de Ontwikkeling 
van de Werkgelegenheid (PIOW) en erkende Inschakelings-
ondernemingen (IO). PIOW’s en IO’s bieden aan langdurig of 
ongeschoolde werklozen onder andere de kans om werkerva-
ring op te doen. In 2010 werden 13 PIOW’s en 5 IO’s erkend. 
Voor 6 PIOW’s en 2 IO’s werd de aanvraag tot erkenning 
geweigerd. 

Er werd aan 64 PIOW’s en 13 IO’s financiële steun toege-
wezen; dit houdt een stijging van 13% in ten aanzien van 
2009. 

Ter gelegenheid van het Belgische voorzitterschap van de 
Europese Unie werkte het Bestuur mee aan een conferentie 
samen met de FOD Sociale Integratie, de andere gewesten en 
de Internationale Organisatie REVES. Deze handelde over 
‘Sociale economie en de Strategie Europa 2020: De lokale 
meerwaarde en de territoriale verankering’. De conferentie 
vond op 27 en 28 oktober 2010 plaats. Men evalueerde er de 
Lissabondoelstellingen wat werkgelegenheid en sociale 
economie betreft. 

hEt divErsitEitsl aBEl

De directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneco-
nomie kent diversiteitslabels toe aan ondernemingen die 
aantonen dat ze de diversiteit bevorderen. Voor de uitreiking 
van dit label werkt de Directie samen met ACTIRIS. De onder-
neming moet een diversiteitsplan opstellen en de maatregelen 
en acties van dit plan uitvoeren. Dit moet door ACTIRIS 
worden goedgekeurd alvorens men een diversiteitslabel kan 
aanvragen. In 2010 werden 5 diversiteitslabels toegekend.

dE ont WikkElinG van dE WErkGElEGEnhEid 
BEvordErEn 

Ook in 2010 werden subsidies toegekend aan projecten om de 
werkgelegenheid te ondersteunen. Zo werden ondermeer de 
Job Days ondersteund. Naast de jaarlijks terugkerende 
projecten hebben 2 sociale interimkantoren steun ontvangen. 
Deze uitzendkantoren proberen een kwetsbaar publiek 
(langdurig werklozen, ongeschoolden, …) aan het werk te 
zetten door middel van begeleid interimwerk.  
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 Gewestelijke 
Werkgelegenh eidsinspectie

Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie
De directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI) 
controleert de toepassing van de wet inzake de tewerkstelling 
van buitenlandse werknemers. Ze controleert of alle buiten-
landse onderdanen die een arbeidskaart moeten hebben, 
effectief over dat document beschikken en of hun werkgevers 
over een toelating beschikken om buitenlandse werknemers 
te werk te stellen. Daartoe voert de GWI onderzoeken en 
controles uit.

De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van en aanvraag 
tot toelating om een buitenlandse werknemer te werk te 
stellen. Ze hebben steeds betrekking op één of meer welbe-
paalde werknemers die door een bekende werkgever worden 
tewerkgesteld. De controles zijn bedoeld om na te gaan of alle 
personeelsleden van een werkplaats in regel zijn met betrek-
king tot de reglementering over de tewerkstelling van buiten-
landse werknemers, zonder dat de werkgever en de aanwezige 
werknemers noodzakelijkerwijs vooraf werden 
geïdentificeerd.

In totaal werden in 2010 iets minder inspecties uitgevoerd 
dan in 2009. Naast de invoering van de nieuwe procedures in 
verband met de regularisatie noteren we in 2010 ook het 
vertrek van twee medewerkers.

‘rEGul arisatiEondErzoEkEn’

In 2010 werkte de directie Gewestelijke Werkgelegenheidsin-
spectie in het kader van de regularisatieprocedure nauw 
samen met de directie Werkgelegenheidsbeleid (de context 
van die procedure wordt uitgelegd op pagina …).

In vergelijking met 2009 is het aantal processen-
verbaal ten opzichte van het totale aantal inspecties 
stabiel gebleven.
De Directie voerde in het kader van de regularisatie-
procedure 125 onderzoeken uit.
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De GWI voerde op verzoek van de directie Werkgelegenheids-
beleid voorafgaande onderzoeken uit voor de toekenning van 
een arbeidskaart om na te gaan of aan de voorwaarden was 
voldaan. De GWI voerde ook ‘regularisatie’ onderzoeken uit na 
de toekenning van de arbeidskaart.

De ‘regularisatie’ onderzoeken zijn bedoeld om het bestaan 
van de onderneming en haar activiteiten te controleren, evenals 
de effectiviteit van de werkplaats die in de aanvraag is vermeld, 
de gegrondheid van de werkplaats waarvoor de vergunning 
werd aangevraagd en de naleving van het sociale recht door de 
werkgever op het moment van de controle. Bij de onderzoeken 
op het terrein konden verschillende types fraude worden vast-
gesteld: fictieve banen, banen met uiterst beperkte arbeidsuren 
of onderbetaalde banen. Heel wat aanvragen voor een arbeids-
kaart bleken frauduleus.

De directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie en de 
directie Werkgelegenheidsbeleid voerden intussen procedures 
in om misbruiken van het systeem te voorkomen. Daarvoor 

werden specifieke documenten opgesteld. Bovendien wisselen 
de directies af en toe ambtenaren uit, zodat er wederzijds meer 
begrip ontstaat voor de werkprocedures van de andere directie.

Een kwart van de onderzoeken die in 2010 werden uitgevoerd, 
waren ‘regularisatieonderzoeken’. De Directie is zich vanaf de 
zomer van 2010 op dit soort onderzoeken beginnen toespitsen, 
toen in het kader van de regularisatieprocedure massaal veel 
aanvragen voor een arbeidskaart B bij de directie Werkgelegen-
heidsbeleid werden ingediend. De personen die een arbeids-
kaart ontvangen, worden geregulariseerd. De gevolgen van de 
misbruiken die worden gepleegd om een arbeidskaart te 
verkrijgen, hebben dus betrekking op de lange termijn: 
personen die niet effectief beantwoorden aan de voorwaarden 
voor de toekenning, ontvangen een verblijfskaart. 

In 2011 zou de GWI relatief gezien meer aanvragen voor onder-
zoeken vanwege de directie Werkgelegenheidsbeleid moeten 
ontvangen, voor de eventuele toekenning van een arbeidsver-
gunning. Op die manier zullen de aanvragen beter kunnen 
worden gefilterd. 

andErE t ypEs ondErzoEkEn

Naast de ‘regularisatieonderzoeken’ leidt de Directie nog zes 
andere types onderzoeken. De onderzoeken ten gevolge van de 
weigering van de toekenning van een arbeidskaart komen het 
vaakst voor, aangezien op dat vlak een groot aantal inbreuken 
worden vastgesteld (55 processen-verbaal opgesteld op 206 
onderzoeken). Die onderzoeken zijn bedoeld om na te gaan of 
de werkgever aan wie de directie Werkgelegenheidsbeleid de 
toelating heeft geweigerd om een buitenlandse werknemer te 
werk te stellen, die werknemer toch niet in dienst heeft. 

In totaal werden 530 onderzoeken uitgevoerd – veel meer dan 
in 2009. Er werd een proces-verbaal opgesteld voor bijna één 
onderzoek op vijf. 
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ControlEs

Aangezien de directie haar aandacht vooral op de onderzoeken 
richtte, daalde het aantal uitgevoerde controles (1.300) ten 
opzichte van 2009 – met een grotere daling voor de preventieve 
controles als voor de repressieve controles. In dit laatste geval 
worden uitermate weinig fraudes ontdekt. In totaal gaf een 
kwart van de controles aanleiding tot een proces-verbaal.

WEtGEvinG

De ordonnantie van 30 april 2009 “betreffende het toezicht op 
de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de 
bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren 
en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in 
geval van inbreuk op deze reglementeringen” is op 1 november 
van kracht geworden. 

Die ordonnantie verwijst naar de ordonnantie van 26 juni 2003 
met betrekking tot het gemengde beheer van de werkgelegen-
heidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn 
uitvoeringsbesluit. In toepassing van die reglementering zijn 
de activiteiten van interimkantoren aan een voorafgaande 
vergunning onderworpen. De ordonnantie van 30 april 2009 
voorziet gevangenisstraffen en boetes. In de praktijk zullen de 
controles op het vlak van het gemengde beheer opnieuw worden 
uitgevoerd zodra een nieuwe reglementering met betrekking 
tot privé werkgelegenheidsagentschappen conform de Europese 
richtlijnen van kracht zal zijn. 

De ordonnantie van 30 april 2009 verwijst ook naar de ordon-
nantie van 18 maart 2004 met betrekking tot de vergunning en 
de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwik-
keling van de werkgelegenheid en de inschakelingsonderne-
mingen en zijn uitvoeringsbesluit, maar ze voorziet geen straf-

bepalingen in dat verband. De arbeidsinspecteurs kunnen dan 
ook alleen een administratieve controle uitvoeren bij de onder-
nemingen in de sociale economie.

De ordonnantie van 30 april 2009 is ten slotte van toepassing 
op de ordonnantie van 4 september 2008 met betrekking tot de 
strijd tegen de discriminatie en de gelijke behandeling op het 
vlak van de werkgelegenheid. De ordonnantie van 2009 
voorziet gevangenisstraffen en boetes. De ordonnantie met 
betrekking tot de strijd tegen de discriminatie heeft daaren-
tegen uitsluitend betrekking op organisaties en personen die 
activiteiten op het vlak van plaatsing van werknemers aanbieden 
en op operators op het vlak van sociaal-professionele inte-
gratie. n
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