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Het Bestuur Economie en Werkgelegenheid (BEW) is een van
de zes besturen van het Ministerie van het Brussels Hoofdste-

leiding

Inleiding

delijk Gewest. Zijn opdracht bestaat in het promoten van de
duurzame economische ontwikkeling en van het creëren van
werkgelegenheid in het Gewest. Het BEW implementeert het
beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op het vlak
van economie en werkgelegenheid.
2009 was een moeilijk economisch jaar. Er waren in 2009 ook
gewestverkiezingen en als gevolg daarvan was het voor de
administraties een overgangsjaar.
Bij aanvang van deze legislatuur wilde het Bestuur Economie
en Werkgelegenheid u een lichter en dynamischer jaarverslag
voorstellen. Deze brochure geeft u een overzicht van wat wij
in 2009 hebben verwezenlijkt. De brochure stelt u de activiteiten van de drie transversale diensten van het Bestuur voor
alsook die van de zeven diensten die in contact staan met de
Brusselse ondernemingen en werknemers. n

Norbert De Cooman
Adjunct-secretaris-generaal
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diensten
Transversale diensten

De Algemene Directie overkoepelt het Bestuur Economie en
Werkgelegenheid (BEW). Ze moedigt het Bestuur aan om
verder te gaan met de inspanningen tot verandering die in
2005 werden aangevat. Sindsdien is het financieel beheer van
het Bestuur gecentraliseerd bij één enkele directie, zijn de
opdrachten van de verschillende directies op meer logische
wijze geordend en werden de werkprocessen beschreven.

Het BEW herdenkt zijn processen en procedures en standaardiseert ze. Ter begeleiding van de aanpassingen die hieruit
voortvloeien, ondersteunt de Algemene Directie het “ change
management ”.
Twee diensten spelen een sleutel-rol in de
inspanningen tot rationalisering : de
Directie Conceptie en Coördinatie en de
Directie Financiële Coördinatie.

Con ce p tie en co ö r d inatie

De Directie Conceptie en Coördinatie is belast met de interne
coördinatie van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid.
In 2009 heeft ze 34 parlementaire vragen gericht aan de administratie beantwoord. Ze heeft ook uitwisselingsinitiatieven
georganiseerd om de diensten van het Bestuur de kans te
bieden hun ervaringen en goede praktijken aan elkaar door te
geven.
De Directie coördineert het managementproject “ CIM ”
(Coherentie van de Initiatieven inzake
Management) voor het Bestuur.
Begin 2009 heeft elke directie
een vijfjaarlijkse balans
opgemaakt voor de Minister
bevoegd voor Economie en
Werkgelegenheid.
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In het kader van de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving
in 2008-2009 werd een communicatieplan betreffende de
steun voor de ondernemingen opgesteld.
Bovendien werden, ter ondersteuning van de Brusselse
handelaars, 21 verenigingen gesubsidieerd voor een totaal
bedrag van ongeveer 1.271.000 €.

Info rmati c amid d e le n
In de lijn van de rationaliseringsinspanningen is het vandaag
mogelijk een gemeenschappelijk informaticamiddel te
ontwikkelen voor het beheer van
de subsidies die het Bestuur
Via de voorbereiding
verwerkt. In 2009 werd er voortvan het informaticagegaan met het voorbereiden van
project Impala, is er
het project ”Impala ”. “ Impala ” is
een dynamiek
een informaticatoepassing die
ontstaan tussen de
wordt ontwikkeld voor het beheer
diensten.
van de subsidieaanvragen. Niet
Geert Rochtus,
minder dan 8 directies zijn
wnd. directeur
betrokken bij de ontwikkeling
van deze tool.

De directies zijn met de hulp van een consulent begonnen
met het maken van een functionele analyse. De werkprocessen betreffende het subsidiebeheer werden geactualiseerd
en vervolgens in detail beschreven. Bij de directies werd een
grote hoeveelheid informatie verzameld, meer bepaald over de
werketappes en de gegevens die noodzakelijk zijn om de documenten te beheren. Er is een grote inspanning geleverd op het
vlak van harmonisatie.
Voorts heeft de Directie Financiële Coördinatie gewerkt aan het
aanleggen van een databank, “ Dirfinco ” genaamd, met het oog
op het beheer van alle financiële bewegingen – vastleggingen,
betalingen en inningen – van de technische directies tot de
financiële dienst. De ontwikkelde toepassing werd op het einde
van het jaar getest. Het project “ Dirfinco ” heeft de vooropgestelde verwachtingen niet gehaald om verschillende redenen.
De functionaliteiten die voor de databank “ Dirfinco ” werden
voorzien, zullen worden geïmplementeerd in de toepassing
“ Impala ”.
Bovendien heeft het BEW het idee gesteund om gebruik te
maken van een volledige informaticaoplossing voor het beheer
van de elektronische dossiers. Een ECM-project (“ Enterprise
Content Management ”) werd gelanceerd voor het Ministerie
en het BEW zal actief deelnemen aan de uitvoering daarvan.
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Omze t ting van ee n E ur o pe s e r i chtlijn

Finan cië le co ö r d inatie

Nog steeds in een optiek van rationalisering en administratieve vereenvoudiging werd de Directie Conceptie en Coördinatie belast met de omzetting van de Dienstenrichtlijn voor
het geheel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In 2007 werd een financiële
dienst opgericht. De Directie
Financiële Coördinatie is belast
met de financiële verwerking
van de dossiers voor het hele
BEW, met uitzondering van de
Directie Buitenlandse Handel.
Ze verwerkt de betalingen aan
begunstigden van een subsidie
en aan leveranciers van de
administratie. De directie Financiële Coördinatie beheert ook
het terugbetalingsproces. Ze verwerkt de terugbetalingen
door gesubsidieerde bedrijven die de voorwaarden van de
subsidie niet hebben gerespecteerd.

De Dienstenrichtlijn draagt bij tot het verwezenlijken van een
echte interne markt voor diensten binnen de Europese Unie.
De richtlijn wil in bepaalde diensten de juridische en administratieve hinderpalen wegwerken.
In 2009 hebben de Brusselse besturen en pararegionale
instellingen de honderden Brusselse reglementeringen bestudeerd die hierbij potentieel betrokken zijn. Een rapport met
een aantal reglementeringen en hun grondslagen werd
opgesteld ter attentie van de Europese Commissie.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn drie besturen
(BUV, BROH, BEW) en twee pararegionale instellingen (Leefmilieu Brussel en Net Brussel) betrokken bij de
Dienstenrichtlijn.

Het jaar 2009 werd gekenmerkt door een verveelvoudiging
van de boekhoudkundige verrichtingen betreffende de
uitgaven. Het gebruik van de budgetten werd beperkt.
Bijgevolg moesten de betalingen worden gespreid. Bovendien
heeft de Directie meer dossiers verwerkt dan in 2008.
Ook de boekhoudkundige verrichtingen met betrekking tot
de inkomsten zijn in aantal toegenomen. Als gevolg van de
problemen in het kader van de economische crisis vragen
bedrijven die een subsidie moeten terugbetalen steeds vaker
een spreidingsplan. Op het vlak van de inningsprocedures
heeft het Rekenhof een audit uitgevoerd die globaal positief is
uitgevallen.
De Directie heeft ook deelgenomen aan een werkgroep die de
financiële processen heeft beschreven voor het hele Ministerie en die verder nadenkt over de financiële procedures in
het kader van haar dagelijkse activiteiten. n
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dernemingen
Steun aan Ondernemingen

De Directie Steun aan Ondernemingen heeft de laatste steunaanvragen conform de oude wetgeving (ordonnantie van
1 juli 1993 en ordonnantie van 1 april 2004) verwerkt en is
tegelijk voortgegaan met het invoeren van de organieke ordonnantie van 13 december 2007.
Uitvoeringsbesluiten voor vijf subsidietypes waren in 2008 al
in werking getreden en in 2009 zijn er nog eens besluiten
voor 6 subsidietypes in werking getreden. Net als in 2008
waren vele aanpassingen noodzakelijk, zowel op het vlak van
informatica als op het vlak van personeelsbeheer.
De ambtenaren hebben een groot deel van hun tijd besteed
aan het aanleren van volkomen nieuwe materies en aan het
opstellen van nieuwe aanvraagformulieren en nieuwe
modeldocumenten.

De Directie heeft bijna 2.000 steunaanvragen
verwerkt, waarvan 1.067 voor algemene investeringen, 62 voor milieu-investeringen en 790 inzake
opleidingen en consultancy.

De Directie werd ook geconfronteerd met een grote toename
van de telefonische oproepen van de ondernemingen. De
organieke ordonnantie voorziet immers in een twintigtal
verschillende interventies.
Tot slot werden er informatievergaderingen georganiseerd
voor de Directie Economische Inspectie enerzijds en voor
Brusselse instellingen anderzijds. Bovendien heeft de Directie,
zoals ieder jaar, deelgenomen
aan het Salon Ondernemen om
de bedrijven te informeren
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S te un vo o r alge me ne inve s te r ingen
De meeste aanvragen hebben betrekking op steun voor
algemene investeringen. Die steun is aantrekkelijker voor
ondernemingen in de ontwikkelingszone, waar de interventiepercentages duidelijk hoger liggen.
In 2009 heeft de Directie 549 dossiers inzake algemene investeringen verwerkt in het kader van de ordonnantie van 1 april
2004. 474 dossiers waren het voorwerp van een gunstige
beslissing en 25% van de gesubsidieerde ondernemingen lag
in een ontwikkelingszone.
Met betrekking tot de organieke ordonnantie
van 13 december 2007 heeft de Directie 518
dossiers inzake algemene investeringen
verwerkt. In 260 dossiers viel er een gunstige
beslissing en circa 18% van de gesubsidieerde
ondernemingen lag in de ontwikkelingszone.
Na één jaar toepassing van het uitvoeringsbesluit van de organieke ordonnantie heeft de
Directie in samenwerking met de Directie
Economische Inspectie een interne richtlijn
opgesteld die toelichting geeft bij de interpretatie van het besluit. Er vonden ook vele vergaderingen tussen
beide directies plaats om hun respectievelijke standpunten bij
het onderzoek van bepaalde dossiers op elkaar af te
stemmen.
Om in de toekomst een duidelijk beeld van de begroting te
hebben, heeft de Directie in nauwe samenwerking met de
Directie Financiële Coördinatie en met het kabinet van de
Minister van Economie een permanente budgettaire monitoring vastgesteld.

S te un vo o r milie u ge r e l atee r d e
inve s te r inge n
39 dossiers werden verwerkt in het kader van de ordonnantie
van 1 juli 1993 en kregen allen een gunstige beslissing.
Volgend op de inwerkingtreding van de uitvoeringsbesluiten
van de organieke ordonnantie betreffende de milieu-investeringen werden 23 aanvraagdossiers van steun verwerkt,
waarvan er 12 werden goedgekeurd.
In vergelijking met de oude wetgeving voorzien de nieuwe
besluiten in een uitbreiding van de soorten gesubsidieerde
investeringen. Een technische voorbereiding was noodzakelijk. De Directie is dus regelmatig samengekomen met Leefmilieu Brussel en met het kabinet van de Minister bevoegd
voor de bescherming van het milieu. Daar de nieuwe
wetgeving ook voorziet in de volledige herziening van de
toekenningsprocedures, heeft de Directie een informatiedocument voor de ondernemingen opgesteld.
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S te un vo o r a anpa s s in gen
a an nie t- milie u ge r e l atee r d e no rmen

S te un vo o r a anwe rvinge n
ten guns te van v z w ’ s

Een nieuw besluit betreffende de steun voor aanpassingen op
niet-milieuvlak is in 2009 van kracht geworden. Voor dat jaar
werden 3 dossiers ingediend, waarvan er één werd aanvaard.

Deze vorm van steun bestaat in een tussenkomst in de vergoedingen van werklozen die worden aangeworven door verenigingen die actief zijn in de begeleiding van KMO’s. Deze
bepaling is in de loop van het jaar in werking getreden. De
Directie heeft één enkele premie toegekend.

S te un vo o r cons ultan c y, o ple id ing ,
a anwe rving e n kind e r o p vang
Tussen 2000 en 2009 is het aantal aanvragen van steun op het
vlak van consultancy en opleiding meer dan vervijfvoudigd.
Deze steunaanvragen zijn duidelijk gestegen van 2008 tot
2009 : van 582 naar 835 aanvragen. De steun voor externe
opleiding en consultancy is voortaan beschikbaar voor ondernemingen die behoren tot sectoren die door de vorige
wetgeving werden uitgesloten.
In 2009 heeft de Directie 248 premies voor consultancy
toegekend, waarvan 73% voor advies en 24% voor haalbaarheidsstudies. 3% van de premies werd toegekend aan kandidaat-ondernemers in het kader van de steun voor
preactiviteit.
334 premies werden toegekend voor steun voor opleidingen,
vooral voor externe opleidingen. Steunmaatregelen om een
stagiair op te leiden, een kandidaat-overnemer te vormen of
het materiaal of de lokalen van de onderneming ter beschikking van scholen te stellen, hebben minder succes.

S te un tijd ens we r ken a an d e o penb ar e weg
Sinds januari 2009 kan een onderneming tot dewelke de
toegang wordt belemmerd door werken die ten minste twee
maanden duren, een subsidie in de vorm van een rentetoelage
op leningen vragen, verbonden met een kaskrediet of een
krediet op korte termijn. Om deze nieuwe vorm van steun in
te voeren heeft de Directie contact
opgenomen met de financiële
instellingen. Ze heeft ook een
beroep gedaan op de MIVB en op
de gemeenten die bevoegd zijn
voor werken op de Brusselse
wegen, teneinde het toezicht op
de duur van de werken te organiseren. Geen enkele van de 5
steunaanvragen
kon
echter
worden ingewilligd. n

Er werd 25 maal steun toegekend voor de aanwerving in het
kader van specifieke projecten.
Er werden 9 premies toegekend voor steun voor kinderopvang.

www.premieskmo.be

p.12

I

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Jaarverslag 2009

Economische

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Jaarverslag 2009

I

p.13

De Directie Economische Inspectie heeft
545 ondernemingen gecontroleerd voor een totaal
van 774 steundossiers ingediend in het kader
van economische expansie.

Inspec tie
Economische 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, zo
niet lopen ze het gevaar dat ze de gekregen steun moeten
terugbetalen.
De inspecteur controleert het aanvraagdossier m.b.t. de steun
en verzamelt bijkomende informatie over de onderneming en
de gerealiseerde investering. De Directie formaliseert voortaan
de inleidende analyse van het dossier in een eerste rapport dat
de informatie afkomstig uit het dossier bevat evenals de
gegevens die afkomstig zijn van externe bronnen. Eens de
documenten zijn geanalyseerd, vindt er een inspectie plaats in
de onderneming, gewoonlijk zonder voorafgaande kennisgeving. In sommige gevallen kan een inspectie worden vervangen
door een telefonisch onderhoud of door briefwisseling met de
onderneming om de vereiste informatie te krijgen.

Na een eerste bezoek aan de onderneming brengen de inspecteurs de Directie Steun aan Ondernemingen op de hoogte van
de eventuele aangebrachte wijzigingen. Zo kunnen de gegevens
van de bedrijven die steun genieten worden geactualiseerd.
De Directie heeft nieuwe interne richtlijnen opgesteld met
het oog op de coherente verwerking van de dossiers die worden
ingediend in het kader van de ordonnantie van 1 april 2004 en
de organieke ordonnantie van 13 december 2007. Een
maximum aan objectiviteit dient hierdoor te worden gewaarborgd. Het ontwerp van de richtlijnen is voor goedkeuring
verzonden naar de Minister van Economie.
Aan de hand van het Belgisch Staatsblad dat op internet wordt
geraadpleegd, heeft de Directie een systeem ingevoerd van
wekelijkse opvolging van de faillissementen die de rechtbank
van koophandel uitspreekt. De lijst van de ondernemingen die
failliet zijn gegaan wordt vergeleken met de databank van de
ondernemingen die steun bij hun economische uitbreiding
hebben gekregen. Indien een failliet verklaarde onderneming
nog niet alle steun had gekregen, dan wordt aan de financiële
directie gemeld dat ze de betaling moet stopzetten.
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De gecontr o lee r d e ond e rne mingen

Va s tge s te ld e inb r e u ken

In 2009 werden de controles vooral gericht op de onder
nemingen die in overeenstemming met de ordonnantie van
1 april 2004 steun hadden gekregen om algemene investeringen te realiseren. In 2008 hadden de controles veeleer
betrekking op ondernemingen die krachtens de wet van
4 augustus 1978 steun hadden gekregen.

48 ondernemingen die steun hebben genoten, zijn intussen
failliet gegaan. De faillissementen buiten beschouwing
gelaten, heeft de Directie vastgesteld dat er in 85 dossiers
afkomstig van 62 ondernemingen inbreuk werd begaan.
Slechts één derde van deze inbreuken (28 dossiers) heeft
betrekking op ondernemingen die geen of onjuiste informatie
hebben bezorgd, die een bijzondere voorwaarde in verband
met de toekenning van de steun niet hebben nageleefd of die
het gesubsidieerd materieel hebben verkocht. 15 inbreuken
werden begaan ingevolge de stopzetting van de activiteit, de
invereffeningstelling of de ontbinding van de vennootschap.

De Directie heeft nagenoeg even veel ondernemingen gecontroleerd in 2008 als in 2009. Het aantal ondernemingen in
overtreding was voor beide jaren ongeveer hetzelfde. Het
totaal van de bedragen die van de begunstigde ondernemingen werden gevorderd was in 2009 echter dubbel zo hoog,
daar de gecontroleerde ondernemingen hogere premies
hadden gekregen. De ordonnantie van 2004 was op het vlak
van subsidiebedragen ruimer dan de vroegere regelgeving.
Ze was daarentegen restrictiever met betrekking tot toegelaten investeringen om steun te krijgen.

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Info rmatie ve r s tr e k king
Bij de inspectie van een onderneming is het in de eerste plaats
de bedoeling na te gaan of er eventuele inbreuken bestaan.
Deze inspectie biedt ook de mogelijkheid om de ondernemingen preventief kennis te geven van hun verplichtingen en
van de verschillende vormen van steun die beschikbaar zijn.
De inspecteurs moeten dus een perfecte kennis bezitten van
alle wetteksten die de Directie Steun aan Ondernemingen
gebruikt. In 2009 hebben de inspecteurs van de Directie
Economische Inspectie een
opleiding gekregen die de
Gewestelijke steun
Directie Steun aan Ondernekrijgen, dat betekent
mingen heeft georganiseerd
ook dat men bereid is de
met het oog op de toepassing
toekenningsvoorvan de nieuwe vormen van
waarden in acht te
steun waarin de organieke
nemen.
ordonnantie van 13 december
Edouard de Lovinfosse,
2007 voorziet.
wnd. directeur
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E en r uime r e o p d r acht
De opdracht van de Directie Economische Inspectie is niet
langer beperkt tot de regelgeving betreffende de economische
expansie. De Directie Buitenlandse Handel heeft haar
inderdaad gevraagd om 7 dossiers te controleren. Dankzij
deze samenwerking werden 6 inbreuken vastgesteld.
De uitbreiding van de opdracht van de Directie Economische
Inspectie heeft tot doel een passend gebruik van overheidsgeld aan te moedigen en tegelijk alle technische directies van
het BEW bij te staan die subsidiedossiers behandelen. n
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Betrekkingen
Economische Betrekkingen
Pr ojec te n van economi s ch be l ang
ond e r s te unen

Ve r tegenwo o r d i ge n en info rme r en o p
he t vl ak van E ur o pee s economi s ch be le id

Op basis van de beslissingen van de Minister van Economie
kent de Directie Economische Betrekkingen subsidies toe aan
vzw’s of aan ondernemingen voor projecten van economisch
belang. In 2009 hadden de subsidies vooral betrekking op de
volgende gebieden :

De Directie Economische Betrekkingen vertegenwoordigt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij nationale en internationale instanties voor alles wat te maken heeft met de Brusselse
economie (met uitzondering van Buitenlandse handel en
Onderzoek & Ontwikkeling).

>> aanwakkeren van de ondernemingsgeest (26 dossiers) ;

Ze neemt meer bepaald deel aan de vergaderingen van de
Interministeriële Economische Commissie die de federale
overheidsdienst Economie organiseert en ook aan de multilaterale vergaderingen van de Europese Commissie. In 2009 heeft
de Directie de positie van het Gewest verdedigd in meerdere

>> steun voor de programma’s tot begeleiding van KMO’s
(7 dossiers) ;
>> hulp bij de oprichting en de werking van onthaalinstellingen voor ondernemingen (bedrijvencentra, loketten
plaatselijke economie, incubatoren, startercentra) (25
dossiers) ;
>> ondersteuning
(19 dossiers) ;

voor

de

agro-voedingsmiddelensector

>> toekennen aan diverse regionale instellingen van de financiële middelen die ze nodig hebben om hun acties tot een
goed einde te brengen (18 dossiers).

De Directie Economische Betrekkingen heeft 95
projecten van economisch belang gesubsidieerd voor
een totaal bedrag van meer dan 24 miljoen euro.
10 buitenlandse ondernemingen hebben zich in
Brussel gevestigd via de cel Buitenlandse Investeringen en het BAO.
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B uitenl and s e inve s te r inge n be vo r d e r en
De Directie Economische Betrekkingen heeft ook de opdracht
de vestiging van potentiële buitenlandse investeerders in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren. Ze vertegenwoordigt het Gewest op het vlak van de buitenlandse investeringen en werkt nauw samen met het departement Internationale Betrekkingen van het Brussels Agentschap voor de
Onderneming.

belangrijke Europese dossiers, zoals het Kaderprogramma voor
Concurrentievermogen en Innovatie van de Europese KMO’s
en de Small Business Act. De doelstellingen van het kaderprogramma omvatten : innovatie, betere toegang tot krediet en het
leveren van ondersteunende diensten aan de ondernemingen.
De Small Business Act zet de administraties en politieke
overheden ertoe aan om bij het vaststellen van hun economische beleidsmaatregelen en het opstellen van hun wetten in de
eerste plaats aan de kleine ondernemingen te denken. De Small
Business Act heeft in het bijzonder betrekking op het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, dat immers meer dan 80% aan kleine
ondernemingen telt.
De Directie heeft ook deelgenomen aan de Belgische jury voor
de selectie van de “ Europese prijzen voor ondernemerschap ”.
Helaas werd geen enkele Brusselse onderneming geselecteerd.
Tot slot heeft de Directie, in een context van economische
crisis, vele contacten gehad met de andere directies van het
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de
regionale instellingen (het Brussels Agentschap voor de
Onderneming, Leefmilieu Brussel, het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie
van Brussel, Actiris) en met de ministeriële kabinetten die
betrokken zijn bij het Europees economisch beleid, teneinde
hen te informeren over de mogelijkheden die Europa biedt op
het gebied van steunmaatregelen.

Om het Gewest te promoten verspreidt de Directie informatie
en publicaties ter attentie van de gesprekspartners in Brussel
(hotels, ambassades…), in België en in het buitenland. In
samenwerking met de economische en handelsattachés
neemt de Directie ook deel aan het organiseren van seminaries in het buitenland over de troeven van Brussel. Die seminaries zijn niet alleen bestemd voor ondernemingen die zich
in België willen vestigen, maar ook voor de media en de voorschrijvers van diensten (banken, advocaten, consulenten…).
Het doel bestaat erin hen de groeiende aantrekkingskracht
van Brussel op het vlak van economische investeringen te
doen ontdekken.
In 2009 heeft de Directie ook actief deelgenomen aan een
internationale campagne van public relations die zich richtte
tot drie buurlanden, nl. Duitsland, Frankrijk en GrootBrittannië.

www.investinbrussels.com
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In overleg met haar tegenhangers in de andere twee Gewesten
heeft de Directie het Europees Programma “ Fruit en groenten
op school ” uitgevoerd. Dit is een initiatief van de Europese
Unie dat wordt gecofinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is tweeledig : de leerlingen opvoeden in
voeding vanaf het begin van hun schoolloopbaan en hen
informeren over de manieren van productie en over de
consumptie van kwaliteitsproducten.
Voortaan kunnen kleinhandelaars die biologische producten
verkopen zich tot de Directie wenden om een vrijstelling van
controle te verkrijgen.
Tot slot verzekert de Directie in Brussel de opvolging van
het Europees Programma “ Melk op school ” dat in 1977
werd gelanceerd en voor 100% wordt gefinancierd door het
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Het programma heeft tot doel melk en zuivelproducten te
promoten bij de leerlingen in de scholen. n

S te un vo o r
d e agr o -vo e d ingsmid d e le ns ec to r
De cel Landbouw werkt regelgeving uit met betrekking tot de
veeteelt, landbouw, bosbouw en slachthuizen. Zij past ook de
regelgevingen toe betreffende de biologische producten, de
beschermde oorsprongsbenamingen en de distributie van
melk, fruit en groenten in de scholen. Deze materies betreffen
zowel de consumenten als de producenten.
Deze bevoegdheid is af hankelijk van de keuzen inzake landbouwbeleid die op Europees niveau worden gemaakt. De
Directie moet onder andere de positie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verdedigen tijdens de coördinatievergaderingen onder het voorzitterschap van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken ; deze vergaderingen worden
georganiseerd ter voorbereiding van de Europese Raden.

www.verkooppunten.bio.irisnet.be

p.20

I

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Jaarverslag 2009

Buitenlandse

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Jaarverslag 2009

I

p.21

In totaal werd een bedrag van 8.500.000 euro
besteed aan de promotie van de buitenlandse handel.
De Directie heeft 685 subsidieaanvragen verwerkt.
Brussel-Export heeft 76 sectorale acties en 4 rondetafels georganiseerd.

Handel
Buitenlandse Handel

De Directie Buitenlandse Handel en BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) werken samen om hun acties
voor de Brusselse uitvoerders te coördineren. Samen vormen
zij Brussel Export.

He t ne t we r k van economi s che
e n hand e l sat taché s co ö r d ine r e n
De Directie beheert een netwerk van 33 Brusselse economische en handelsattachés (EHA) die in het buitenland werken
en volgt de akkoorden die op dit gebied
worden gesloten met de andere twee
Gewesten. Ze coördineert ook de organisatie van het tweejaarlijks seminarie van de
EHA’s en hun aanwezigheid in Brussel
eenmaal per jaar.
In 2009 heeft Brussel Export 84 EHA’s uit
de drie Gewesten ontvangen voor meerdere
contactdagen met de Brusselse exportondernemingen. Er vonden 856 gesprekken
plaats tussen de EHA’s en de Brusselse
ondernemingen.

Er vonden ook 13 geografische en thematische ontmoetingen
plaats. Ze bieden aan de ondernemingen de mogelijkheid om
alle EHA’s van eenzelfde geografische zone te ontmoeten ter
gelegenheid van één enkel evenement. 260 ondernemingen
hebben daaraan deelgenomen.

Sec to r ale ac tie s ont wik ke len
De Directie Buitenlandse Handel heeft sectorale expertise
ontwikkeld dankzij de concentratie van haar activiteiten in 6
bijzondere sectoren.
Brussel Export heeft 4 sectorale rondetafels
geleid : in de ICT-sector, de sector van de
medische technologie, de bouw- en architectuursector en in de creatieve sectoren. Met
deze acties werden de banden aangehaald
tussen Brussel Export en de actoren in de
belangrijkste sectoren van het Gewest. Tegelijk
werd er informatie vergaard over de evolutie
van de behoeften van de ondernemingen op
het vlak van de buitenlandse handel.
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In 2009 werden nog 69 andere acties gevoerd, d.i. 15% minder
dan in 2008. Deze daling van het aantal acties wordt met
name verklaard door de economische crisis en door het
verminderen van de collectieve acties ten voordele van de
individuele begeleiding van ondernemingen. Meer dan 1.000
Brusselse ondernemingen hebben eraan deelgenomen. Dit
vertegenwoordigt een stijging met 9% tegenover 2008 en is
een bewijs van de belangstelling van de ondernemers voor
gerichtere acties.
Bovendien werden zeven acties georganiseerd in samenwerking
met de gewestelijke en federale partners in het kader van
Europalia 2009 en van de wereldtentoonstelling Shanghai 2010.
Het actieplan voor 2010 werd opgesteld. De voorgestelde acties
worden aangepast in functie van de resultaten van de sectorale
rondetafels en van de opmerkingen van de economische en
handelsattachés.

Finan cië le s timul ans en
vo o r d e u it vo e r te r be s chik king s te llen
De sterke toename van het totale aantal ingediende aanvragen
van 2008 tot 2009 (+24%) getuigt vanwege de Brusselse ondernemingen van een voluntaristisch beleid om aanwezig te
blijven in het buitenland, ondanks de economische crisis.
Onder de negen soorten voorgestelde stimulansen kenden de
deelname aan internationale beurzen en salons in het buitenland (226 aanvragen), het creëren van informatieve dragers
ter bevordering van de uitvoer (209 aanvragen) en de prospectie van markten buiten de Europese Unie (158 aanvragen)
de grootste stijging. De aantrekkingskracht van de stimulans
om deel te nemen aan beurzen en salons buiten de Europese
Unie, gekoppeld aan prospectie, kreeg bevestiging (50
aanvragen). Een beroep doen op experts in de buitenlandse
handel (26 aanvragen) lijkt dan weer op hernieuwde belangstelling te kunnen rekenen.

Er leeft bij de ondernemingen echter weinig vraag naar de
andere stimulansen : de technische opleiding van potentiële klanten in Brussel, deelname aan offerteaanvragen
voor opdrachten buiten de Europese Unie, openen van
gemeenschappelijke vertegenwoordigingsbureaus buiten de
Europese Unie en deelname aan opleidingsprogramma’s of
-seminaries.
Voor 2009 kregen een dertigtal Kamers van Koophandel en
“ Belgian Business Clubs ” een toelage die tot doel heeft bij te
dragen in de kosten voor het realiseren van concrete projecten
ter promotie van de uitvoer naar het land waar ze gevestigd
zijn.
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O ple id inge n o r g ani s e r e n

Info rme r en en communi ce r en

In het kader van een partnerschap met Cevora en BruxellesFormation organiseert de Directie Buitenlandse Handel de
programma’s “ Brussels Young Exporters Program ” en “ Asistenten in de Import-Export ”. Ze hebben tot doel het voor jonge
werkzoekenden met een grote belangstelling voor buitenlandse handel mogelijk te maken een opleiding te volgen en
daarna stage te lopen in een onderneming van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In het geval van het Brussels Young
Exporters Program loopt de jongere ook stage bij een attaché
in het buitenland.

Er is een nieuw grafisch charter opgesteld met betrekking tot
de publicaties van Brussel Export. Zowel het magazine
Brussel Export News als het actieplan 2009 werden uitgegeven op basis van de nieuwe richtlijnen.
Het actieplan 2009 werd opgenomen in de Brusselse editie
van de tijdschriften “ Trends, tendances ” en ”Trends ” (editie
voorbehouden voor de Brusselaars). Voorts is er een nieuwe
folder gemaakt over de financiële stimulansen voor de uitvoer.
Deze folder werd op grote schaal verspreid bij de Brusselse
ondernemers.
De website voor de promotie van de Brusselse architecten,
www.brussel-export.be/architecten, is duidelijk geëvolueerd.
Hij stelt voortaan bijna vijftig architectenbureaus voor in drie
talen.
Op het einde van het jaar heeft de databank van de Brusselse
exporteurs, www.brussels-exporters.be, de kaap van de 3.000
exportondernemingen (of die betrokken zijn bij de export)
overschreden.

De 5de editie van het “ Brussels Young Exporters Program ”
heeft enkele wijzigingen ondergaan. De stage in de onderneming werd van vijf tot zes weken verlengd en het bedrag van
de beurs die aan de stagiairs wordt toegekend, werd aangepast
aan de levenskosten in de steden waar ze stage lopen. Met
betrekking tot de stages in het buitenland werden de bestemmingen beperkt tot de kantoren van de Brusselse economische en handelsattachés. Van de 15 stagiairs die aan het
programma zijn begonnen, hebben er 14 het afgewerkt en
hebben er 5 al werk gevonden.
12 stagiairs zijn begonnen aan het programma “ Assistenten
in de Import/Export ”, dat aan zijn 4de editie toe is.

Gelet op de vele activiteiten van de Directie en de nood aan
harmonisering werden diverse instrumenten van budgetbeheer ontwikkeld. Daartoe behoren een berekeningsmethode
van elke actie ter promotie van de buitenlandse handel evenals
een handleiding in zake financieel beheer van de kantoren in
het buitenland, bestemd voor de economische en handelsattachés. n

www.brussel-export.be
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Voedingsmidd
Voedingsmiddelenexpertise
Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise
BRUCEFO ondersteunt de ondernemingen die actief zijn in
de voedingsmiddelensector. Het gaat de kwaliteit van de
voedingsmiddelen en consumptieartikelen na en levert technische bijstand aan de ondernemingen. Het geeft hen advies
voor de fabricage van kwaliteitsproducten, in overeenstemming met de wetgeving. De activiteiten van BRUCEFO dragen
zodoende bij tot de verbetering van de kwaliteit van de
producten en tot de ontwikkeling van nieuwe producten.
In 2009 is het aantal geanalyseerde monsters opnieuw
gestegen tot het niveau van 2007. Het aantal klanten voor wie
deze analyses worden uitgevoerd, blijft echter dalen.

Mi cr o b i o lo gi s che en chemi s che analys e s
BRUCEFO voert analyses uit op water, vlees en producten op
basis van vlees, vis, bereide gerechten, zuivelproducten,
bakkerijproducten, wijnen en bieren, voedingssupplementen,
cosmetica en sigaretten.
Het Centrum verricht een brede waaier van analyses die elk
een specifiek doel beogen.

www.brucefo.be
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Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise BRUCEFO heeft bijna 4.400 monsters geanalyseerd voor 98 klanten. Meer dan 9.100 microbiologische analyses werden uitgevoerd. De inkomsten van
BRUCEFO zijn, in vergelijking met 2008, in 2009
licht gestegen (+2%).

elenexpertise
Microbiologische analyses hebben tot doel na te gaan of de
voedingswaren vers zijn en onder goede hygiënische omstandigheden werden geproduceerd. Ze hebben ook tot doel de
vervaldatum van voorverpakte producten vast te stellen.

Chemische analyses hebben tot doel te controleren of het
water drinkbaar is, de eventuele besmetting van producten op
te sporen, de samenstelling van voedingsmiddelen te bepalen
met het oog op de voedingswaarde-etikettering, zich ervan te
vergewissen dat de reële samenstelling van het voedingsproduct beantwoordt aan
zijn benaming of nog na
te gaan of het voedingsproduct conform is aan
de wetgeving of aan een
bestek. Tot slot hebben
sommige analyses tot
doel het gehalte aan teer,
nicotine en koolstofmonoxide in sigaretten te
bepalen.

B E LAC- accr e d itatie

BRUCEFO is geaccrediteerd door BELAC voor de bepaling
van vier parameters (vochtgehalte, asgehalte, vetgehalte en
stikstof- en eiwitgehalte) in vleesproducten en producten op
basis van vlees. BELAC is de Belgische accreditatie-instelling
en staat onder de bevoegdheid van de federale overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie.
De accreditatie is zeer belangrijk. Heel wat ondernemingen
zijn immers verplicht om voor hun eigen kwaliteitsbeheersysteem een beroep te doen op een geaccrediteerd laboratorium om hun analyses uit te voeren. Het laboratorium zet
zich natuurlijk in om deze accreditatie voor chemische
analyses te behouden. Daarnaast heeft het ook een actieplan
opgesteld om een accreditatie voor microbiologische analyses
aan te vragen. n
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en Meerwaar
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Bijna 15.200 arbeidskaarten werden aangevraagd.
Ongeveer 2.000 personen hebben deelgenomen aan
de informatievergaderingen over de regularisatie via
het werk.
Het Gewest heeft bijna 70 vzw’s en sociale-economieondernemingen gefinancierd.

heidsbeleid
deneconomie
Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
De a anvr age n van ar be id s k a ar te n
ve rwe r ken

De Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie beheert de aanvragen van arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers. Het aantal aanvragen van arbeidskaarten
is van 2008 tot 2009 met 14% gedaald. Het aantal aanvragen
is opnieuw vergelijkbaar met 2007. Bijna 13.400 arbeidskaarten werden toegekend, iets minder dan 1.400 aanvragen
werden geweigerd.

De Directie heeft meer dan 25.000 personen ontvangen aan
de loketten Arbeidskaarten. Begin 2009 werden de loketten
Arbeidskaarten uitgerust met leestoestellen van elektronische identiteitskaarten. De cel beschikt voortaan ook over
bredere toegang tot verschillende databanken (Digiflow, rijksregister…). Deze toegang tot meer informatie maakt een
betere controle mogelijk van de werkgevers en van de buitenlanders voor wie een arbeidskaart wordt aangevraagd. Deze
controle komt bovenop het gewone administratieve werk dat
wordt verricht in het kader van het onderzoek van de aanvragen
van arbeidskaarten.

Arbeidskaart A
De arbeidskaart A wordt afgeleverd aan de buitenlandse
onderdaan die, in de meeste gevallen, aantoont dat hij vier
jaar heeft gewerkt onder dekking van een arbeidskaart B,
tijdens een maximale periode van 10 jaar wettelijk en ononderbroken verblijf. De Directie heeft in 2009 47 arbeidskaarten
A toegekend.

Arbeidskaart B
De arbeidskaart B wordt toegekend aan niet-Europese werknemers (of aan Bulgaarse en Roemeense onderdanen in het
kader van de knelpuntberoepen) voor bepaalde beroepen :
jongeren ‘au pair’, hooggeschoolden, personeel van luchtvaartmaatschappijen, beroepssporters, echtgenote of kind
van een buitenlandse werknemer… De arbeidskaart B kan
ook worden toegekend aan personen die niet tot deze categorieën behoren indien het niet mogelijk blijkt een werknemer
te vinden die geschikt is om de beoogde betrekking op bevredigende wijze te bekleden. Er werden meer dan 6.000 arbeidskaarten B afgeleverd.
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Het aantal arbeidskaarten B die in 2009 werden afgeleverd, is
gedaald tegenover het uitzonderlijk hoge aantal arbeidskaarten B die in 2008 werden uitgereikt. Er werden minder
kaarten toegekend aan leidinggevend en hooggeschoold
personeel en aan de echtgenoten van zelfstandigen. De daling
voor deze laatste categorie wordt verklaard door het feit dat de
onderdanen van Staten die in 2004 tot de Unie zijn toegetreden, sinds 1 mei 2009 niet meer over een arbeidskaart
moeten beschikken.

tiesessies georganiseerd. Drie weken lang nam een honderdtal
personen deel aan elke sessie. Daarna werd een speciaal loket
gecreëerd, naast de loketten Arbeidskaarten, gecreëerd om
alle vragen op het vlak van regularisatie te beantwoorden.

Sinds 1 januari 2009 kunnen “ langdurig ingezeten ” werknemers uit een ander land van de Europese Unie een arbeidskaart B krijgen om in België een knelpuntberoep uit te
oefenen. Aan deze categorie van buitenlandse onderdanen
werden 46 arbeidskaarten uitgereikt.

Arbeidskaart C
De arbeidskaart C wordt toegekend aan personen in een tijdelijke verblijfssituatie (kandidaat-vluchteling, statuut van subsidiaire of tijdelijke bescherming, maatregelen tot bestrijding
van de mensenhandel, medische redenen, humanitaire
redenen, samenwonen, studies…). Ongeveer 7.260 arbeidskaarten C werden toegekend (-900 tegenover 2008).

Regularisatie op basis van arbeid
De federale regering heeft een campagne gelanceerd om
mensen zonder papieren te regulariseren. Van half september
tot half december 2009 konden mensen zonder papieren die
sinds ten minste 31 maart 2007 ononderbroken in België
verblijven en beschikken over een arbeidsovereenkomst
van ten minste één jaar een verblijfsvergunning aanvragen,
“ afhankelijk van de toekenning van een arbeidskaart B ”. Op
het einde van de procedure zullen de werkgevers een arbeidskaart B moeten aanvragen bij de Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie opdat deze personen tot het
verblijf zouden worden toegelaten.
In 2010 wordt dus een stijging verwacht van het aantal
aanvragen van arbeidskaarten. Rekening houdend met deze
extra werklast werden vijf personeelsleden tijdelijk “ ter
beschikking gesteld ” van de Directie.
In 2009 heeft de Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie informatieacties gevoerd betreffende de
regularisatie. Vanaf half september heeft de Directie informa-

De Directie heeft zich ook op administratief vlak voorbereid
door aangepaste documenten op te maken en het beheer van
de aanvraagdossiers te organiseren.

Het aantal arbeidskaarten dat aan kandidaat-vluchtelingen
wordt toegekend blijft dalen, gelet op de asielprocedure die
sinds juni 2007 van kracht is. Het koninklijk besluit van 22
december 2009 voorziet echter in nieuwe mogelijkheden voor
het toekennen van arbeidskaarten C aan asielzoekers en het
aantal aanvragen zou in 2010 opnieuw moeten stijgen.

Beroep
Zoals in 2008 is er beroep ingediend tegen ongeveer één vijfde
van de weigeringen om een arbeidskaart af te leveren. Daar
het aantal weigeringen is gedaald, is ook het aantal beroepen
met 30% gedaald van 2008 tot 2009 (in absolute cijfers).

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

He t geme ngd be hee r
van d e ar be id smar k t ve r z e ke r e n
De Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie kent een erkenning toe aan de privé-tewerkstellingsagentschappen (uitzendkantoren, rekrutering en selectie,
outplacement) en de plaatsingsbureaus in het onderwijs. In
2009 heeft de Directie aan 66 privé-tewerkstellingsagentschappen een toelating verleend om hun activiteiten uit te
oefenen. De Directie registreert ook de instellingen uit de
nonprofitsector die een partnerschapsovereenkomst hebben
gesloten met Actiris : we tellen vandaag 113 geregistreerde
instellingen.
Er is analysewerk verricht om de wetgeving af te stemmen op
de Europese regels, zoals de Dienstenrichtlijn. In 2010 zal een
nieuwe ordonnantie over de privé-tewerkstellingsagentschappen worden opgesteld.
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De s o ciale economie ond e r s te unen
In 2009 heeft de Directie 39 Plaatselijke Initiatieven voor de
Ontwikkeling van de Werkgelegenheid (PIOW) en 6 Inschakelingsondernemingen (IO) erkend (eerste aanvraag of
verlenging van erkenning). Voor 10 PIOW’s en 1 IO werd de
aanvraag tot erkenning geweigerd.
In totaal werd een subsidie toegekend aan 57 PIOW’s en aan
12 IO’s. Het aantal te subsidiëren PIOW’s en IO’s blijft stijgen.
Op basis van de huidige regelgeving worden alle vzw’s en
ondernemingen voor sociale economie die aan de voorwaarden voldoen gefinancierd in evenredige verhouding met
de beschikbare budgetten. De Administratie, het kabinet van
de Minister bevoegd voor Werkgelegenheid en het platform
Sociale Economie hebben voorzien om in 2010 een nieuwe
ordonnantie op te stellen.

De ont wik ke ling
van d e we r kge legenhe id be vo r d e r en
Er werden subsidies toegekend aan een honderdtal projecten
om de werkgelegenheid te ondersteunen, zoals de jobbeurzen
die de Brusselse gemeenten organiseren en de “ Job Days ”.
Naast de terugkerende steun voor sommige initiatieven
hebben twee vzw’s in 2009 een toelage ontvangen om het
regularisatieproces te begeleiden. n
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Gewestelijke
Werkgelegenh
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Deze Directie heeft meer dan 2.000 inspecties
uitgevoerd.
Bijna 600 werknemers werden gevat in een situatie
van inbreuk en 414 processen-verbaal werden
opgesteld ten laste van hun werkgevers.

Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie

eidsinspectie
De Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie (GWI)
controleert de toepassing van de wetgeving inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Ze controleert of alle buitenlandse 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.

Ond e r zo e ken
De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van een
aanvraag tot toelating om een buitenlandse werknemer te
werk te stellen. Die aanvraag wordt ingediend bij de Directie
Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie. De
onderzoeken hebben dus steeds betrekking op één of meer
welbepaalde werknemers die worden tewerkgesteld door een
gekende werkgever.
In 2009 werden meer dan 300 onderzoeken gevoerd. Het aantal
uitgevoerde onderzoeken blijft toenemen, dit dankzij de personeelsuitbreiding van de Cel. De Directie heeft een herstructu-

rering ondergaan om inzake personeel een beter evenwicht te
bereiken tussen de twee operationele cellen, de cel Onderzoek
(10 personen) en de cel Controle (13 personen).
De meeste onderzoeken gebeurden naar aanleiding van een
weigering tot afgifte van een arbeidskaart. Deze onderzoeken
hebben tot doel na te gaan of de werkgever die geen toelating
tot tewerkstelling van een buitenlandse werknemer heeft
verkregen van de Directie Werkgelegenheidsbeleid, de
betrokken werknemer toch niet te werk stelt. Op dit gebied
worden heel wat inbreuken vastgesteld (25 processen-verbaal
opgesteld voor 127 onderzoeken).
Daarna komen de onderzoeken die tot doel hebben na te gaan of
de werkgever die de toelating heeft verkregen een werknemer in
dienst te nemen voor een knelpuntberoep, deze werknemer niet
in een andere functie heeft aangesteld (bv. een commercieel
secretaresse die als polyvalent kantoorbediende zou werken).
Het aantal opgestelde processen-verbaal is gestegen in vergelijking met 2008. Er werden 42 processen-verbaal opgemaakt
naar aanleiding van onderzoeken betreffende buitenlandse
werknemers.

p.32

I

Bestuur Economie en Werkgelegenheid

Jaarverslag 2009

Contr o le s
De controles hebben tot doel na te gaan dat al het personeel op
een bepaalde werkplaats in orde is met de regelgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zonder
dat de werkgever en de aanwezige werknemers noodzakelijkerwijze van tevoren zijn geïdentificeerd. Er werden meer dan
1.700 controles verricht, waarvan 3/4 repressieve en 1/4
preventieve controles.
De repressieve controles worden georganiseerd op basis van
verschillende informatiebronnen : waarnemingen door de
dienst zelf, informatie van de politiediensten, gegevens van
andere inspectiediensten en, tot slot, kanttekeningen van het
arbeidsauditoraat. Gewoonlijk worden de inspecteurs van de
Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie vergezeld
door politieagenten om de hun veiligheid te verzekeren of om
de werknemers die onwettig in ons land verblijven op te
pakken. De inspecteurs van de GWI treden ook vaak samen
op met andere inspectiediensten.
Sommige controles hebben plaats in het kader van de Arrondissementscel van Brussel, een samenwerkingsstructuur
tussen de verschillende inspectiediensten. In 2009 heeft de
GWI zogenaamde “ Building light ”-operaties georganiseerd,
gericht op werven van gemiddelde grootte, operaties in het
Chinese milieu (meer bepaald
in restaurants en confectiebeDe dienst werd geherdrijven), operaties in slagestructureerd om meer
rijen en viswinkels en
controle uit te oefenen op
operaties in bakkerijen.
de situaties waar een

arbeidskaart werd
aangevraagd.

Georges Van den hende,
directeur

In overleg met het arbeidsauditoraat verricht de GWI
ook controleoperaties die
plaatsvinden in een welbepaalde politiezone. Aan deze

controles, die een hele dag duren, nemen 3 of 4 inspecteurs
van de GWI deel, een team van de lokale politie en een team
van de RVA.
Tijdens preventieve controles worden alle ruimtes van een
werkplaats gecontroleerd en worden de documenten van alle
aanwezige personen geverifieerd. Deze controles zijn soms de
gelegenheid om de werkgevers kennis te geven van de formaliteiten die ze moeten vervullen om zowel Belgen als vreemdelingen op wettige wijze en in bepaalde gevallen voor een
lagere kostprijs in dienst te nemen.
Als gevolg van de controles werden 372 processen-verbaal
opgesteld. In vergelijking met 2008 zijn in 2009 zowel het
aantal geopende dossiers als het aantal opgestelde processenverbaal licht afgenomen.

S pr e id ing van d e ins pec tie s
In de praktijk concentreren de inspecties zich op bepaalde
sectoren. De werkgevers behorend tot de sectoren van de
constructie en renovatie van gebouwen (meer dan 25%),
de gespecialiseerde detailhandel (circa 20%) en de hotels
en restaurants (meer dan 13%) werden in 2009 het vaakst
gecontroleerd. In deze sectoren treft de Inspectie traditioneel de meeste werknemers die in een onwettige situatie
verkeren aan.
De inspecties hebben voornamelijk plaatsgevonden in Brussel
(18%), Ukkel (14%) en Schaarbeek (14%). De Gewestelijke
Werkgelegenheidsinspectie levert echter inspanningen om
regelmatig opdrachten uit te voeren in alle gemeenten van
het Gewest. n

