SOCIALE TOP 25/09/2018
Inleidende toespraak van de Voorzitter van
de Economische en Sociale Raad voor het BHG
Mijnheer de Minister-Voorzitter,
Mevrouwen, mijne heren Ministers,
Tijdens de vorige edities van deze Sociale Top hadden de sociale gesprekspartners gewezen
op de gunstige evolutie van de economische en sociale dialoog in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Deze vaststelling was vooral het resultaat van het vernieuwend concept waartoe in
het kader van de Strategie 2025 de aanzet werd gegeven, namelijk dat van de « gedeelde
prioriteiten ». Welnu, we verheugen ons vandaag opnieuw over het dynamisme en het
respect van het Brussels overleg.
Dit concept van « gedeelde prioriteiten », dat oorspronkelijk door de Economische en Sociale
Raad werd voorgesteld, betreft een aantal belangrijke werven van de Strategie 2025. Overheid
en sociale gesprekspartners werken samen aan de verwezenlijking ervan. Dit betekent
concreet dat de raadpleging van de sociale gesprekspartners, die stroomopwaarts van het
wetgevend en reglementair proces wordt gevoerd, constructieve uitwisselingen mogelijk
maakt met het oog op een consensus over de grote lijnen van de bedoelde werven.
Deze nieuwe methode van overleg, die op een dubbele temporaliteit gebaseerd is, stelt de
sociale gesprekspartners in de mogelijkheid om stroomopwaarts deel te nemen aan de
opstelling van de ontwerpen van reglementaire et wetteksten. Dit doet de dialoog van de
sociale gesprekspartners met de Regering ongetwijfeld een stuk vlotter verlopen.
De positieve ervaringen met dit nieuwe overlegmodel voor het uitwerken van normen en
besluiten, gebaseerd op luisterbereidheid, wederzijds respect en gemeenschappelijke
veeleisendheid, zijn legio. De talrijke positieve voorbeelden zijn voor ons reden genoeg om na
te denken over de verdere ontwikkeling van dit overlegmodel en om dit te bestendigen ook
na deze legislatuur.
Anderzijds en één jaar na de Sociale Top van september 2017 wensen de Brusselse sociale
partners enkele belangrijke dossiers aan te halen waar naar onze inschattingen belangrijke
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vooruitgang is geboekt. Het betreft werven – die belangrijk zijn voor de sociale en
economische ontwikkeling van ons Gewest, onder meer :
-

-

de verderzetting van de hervorming van de doelgroepen en van de economische steun
aan de ondernemingen;
de ontwikkeling van het alternerend leren door de invoering van een premie voor
mentoren;
het sluiten van sectorale akkoorden met de sector van het vervoer en de logistiek en
met de bouwsector, evenals het lopend sectoraal overleg met talrijke andere sectoren
(ik wens in dit verband te wijzen op het uiterst nuttig, constructief en belangrijk werk
geleverd door de cel Sectorale Facilitatie bij de ESR – de Vicevoorzitter komt hierop
nog terug);
de toevoeging van een 11de pijler over de mobiliteit, ook al maakt deze niet voorwerp
uit van werkzaamheden onder de vorm van gedeelde prioriteiten; Wij komen hier
straks op terug bij de bespreking van onze prioriteiten. Maar laat mij toe te
beklemtonen hoe belangrijk dit is voor de sociale partners. Dit mag geen splijtzwam
worden tussen enerzijds de Minister van Mobiliteit en de Regering in zijn totaliteit. “La
Mobilité touche à tout” en daarom vinden wij het belangrijk dat de volledige Regering
en in het bijzonder de Minister-President hier prioriteit aan voorbehoudt. De sociale
partners en de privésector hebben hier een belangrijke taak te vervullen. Een
maatschappelijke evolutie kan alleen maar slagen indien gedragen door alle
maatschappelijke spelers. Het is dan ook primordiaal dat een samenwerkingsverband
tussen publieke en private spelers wordt opgezet. Mobiliteitsoplossingen zijn niet
langer het voorrecht van overheden. Good Move moet Brussel future proof maken en
Brussel voorbereiden op een Mobility as a Service.

Graag zet ik mijn opsomming verder met de vooruitgang die werd geboekt in het kader van
werven die belangrijk zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling :
-

de vorderingen wat betreft het schema voor de ontwikkeling van de handel;
de opening van het beroepenpunt;
het starten met de evaluatie van bepaalde materies van de Strategie 2025;
de lancering van een nieuwe communicatiecampagne « Go4Brussels » over de
Strategie 2025. Maar sta me toe om dit in verband een opmerking te maken : de
sociale gesprekspartners zijn van oordeel dat deze communicatie moet worden gericht
op de resultaten die sedert de lancering van de Strategie 2025 werd behaald, en niet
enkel op de ambities ervan. Anders zou deze campagne kunnen worden gezien als een
vorm van propaganda in het vooruitzicht van de verkiezingen;
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En als laatste punt :
-

-

de deelname van de sociale gesprekspartners aan het beheer van de Haven van
Brussel, ook al betreuren wij dat de twee vertegenwoordigers van de ESR nog tot
volgend jaar moeten wachten om ook daadwerkelijk aan de werkzaamheden van de
Raad van bestuur van de Haven te kunnen deelnemen;
… (gelieve me te verontschuldigen indien ik punten vergeten ben)

Talrijke dossiers roepen evenwel nog vragen op :
1. Een fiscale hervorming waarvan de sociale gesprekspartners vanaf het begin van de
legislatuur oordelen dat zij niet in toereikende mate werden gehoord, en waarvoor in
het kader van deze Sociale Top geen enkele nieuwe prioriteit wordt voorgesteld; de
Zesde Staatshervorming heeft op het vlak van de gewestelijke fiscaliteit tot ingrijpende
veranderingen geleid. Gekoppeld aan een reeds ingewikkelde fiscaliteit omwille van
de gemeentelijke autonomie inzake belastingreglementen, hebben de ondernemingen
te lijden onder het ingewikkeld karakter, het gebrek aan leesbaarheid en
voorzienbaarheid ervan. Deze situatie is allesbehalve onschuldig, hindert sommige
ondernemingen en zet hen ertoe aan om zich buiten het Gewest te vestigen. De ESR
vraagt dat men zou overgaan tot een objectivering van de verschillende
taxatieniveaus. Hij beveelt de studie aan van een compensatoire maatregel, ook voor
de ondernemingen.
2. Het Brussels Industrieplan. Gelet op de aanhoudende des-industrialisatie van het
Brussels gewest tijdens de laatste jaren, plande de Strategie 2025 de realisatie van een
Industrieplan tijdens deze legislatuur. Om zijn expertise en competitiviteit te
behouden, moet Brussel dringend zijn noden verduidelijken en de activiteiten steunen
die een bron van werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn. De ESR wijst erop dat
deze visie moet worden uitgewerkt in voortdurend overleg met de sociale
gesprekspartners en de betrokken sectoren.
3. Brussel tot een echte Smart City maken (Doelstelling 9, Pijler 1 (overlegd). Brussel moet
alles in het werk stellen om in België tot de voorloper inzake de 5G uit te groeien.
Anders zal deze kans door andere steden worden gegrepen.
4. De metropolitaanse gemeenschap;
5. De aanwezigheid van de sociale gesprekspartners in de RvB van Visit.brussels (ik
verwijs in dit verband naar de verklaringen van de Minister-Voorzitter tijdens de
Sociale Top in 2017);
-

…

Daarbij komt nog dat ook de uitvoering van verschillende werven, die rechtstreeks met de
kwaliteit van het economisch en sociaal overleg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verband
houden, vertraging hebben opgelopen. Ik zal er drie opnoemen die uitvoeriger zullen aan bod
3

komen in het kader van onze uitwisselingen over de prioriteiten voor het jaar 2018-2019. Ik
wens hieraan nog een vierde werf toe te voegen die – ook al bevindt deze zich in de marge
van de Strategie 2025 – volgens de sociale gesprekspartners van essentieel belang is :
1. Eén – de paritaire omkadering van de stages en bedrijfsopleidingen via :
o de oprichting van een commissie van goede praktijken;
o de hervorming van de beroepsinlevingsstage voor buitenlandse stagiairs;
o en de integratie van de opleiding van de middenstand in het paritair beheer,
door de fusie van Bruxelles Formation en de Service de formation des PME van
de COCOF (SFPME);
2. Twee – de oprichting van echte reconversiecellen werkgelegenheid/opleiding die
werknemers, die het slachtoffer worden van een sluiting of een collectief ontslag,
toelaten om zich om te schakelen, met de actieve deelname van de sectorale
vakbondsorganisaties (Pijler 2, Doelstelling 5, Werf 13);
(Het moet duidelijk zijn dat deze 2 punten vooral belangrijk zijn voor de
werknemersvertegenwoordigers en dat er nog debatten nodig zijn om de sociale partners op
eenzelfde lijn te zetten. Het zijn gevoelige en belangrijke dossiers – en daarom niet de
gemakkelijkste.)
3. Drie – de oprichting van een enig orgaan voor lokaal interprofessioneel overleg, ter
vervanging van alle andere lokale instanties waarin de interprofessionele sociale
gesprekspartners zetelen (Pijler 2, Doelstelling 4, Werf 7);
4. En Vier – ook al is het dan in de marge van de Strategie 2025 : de uitbreiding van de
adviesbevoegdheden van de Economische en Sociale Raad tot de communautaire
materies van de COCOF, de VGC en de GGC met een economische en sociale impact
(gezondheid, bijstand aan personen, onthaal van migranten, kwalificerend onderwijs,
enz.). Dit probleem wordt aangekaart in het kader van het Gezondheidsplan : de
sociale gesprekspartners zijn van oordeel dat zij moeten kunnen worden geraadpleegd
en zich moeten kunnen uitspreken over de economische en sociale gevolgen van het
beleid gevoerd doorheen Iriscare, maar tevens door de diensten van het Verenigd
College. De Raad beschikt reeds over een adviesbevoegdheid inzake beroepsopleiding
ingevolge het samenwerkingsakkoord betreffende het gekruiste beleid
« werkgelegenheid - opleiding », dat in 2012 werd gesloten tussen het Brussels gewest
en de Franse gemeenschapscommissie, maar enkel langs Franstalige kant.
Met als belangrijkste doelstelling de kwaliteit van het overleg te behouden, zoals tot op
vandaag het geval is geweest en zoals wij het verder nog wensen te ontwikkelen in de
toekomst, vraag ik namens de sociale partners dat deze dossiers zo vroeg mogelijk op tafel
komen. Wij zullen er actief en constructief toe bijdragen in een open dialoog met uw regering
binnen de tijd die ons en u nog rest tijdens deze legislatuur.
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Er zijn nog 8 maanden te gaan voor het einde van deze legislatuur. Er is nog veel werk te doen
en de ambitie die wij vandaag lezen in de teksten, verklaringen en intenties van de Regering
doen ons denken dat er werk van wordt gemaakt. Ik kan u verzekeren dat deze werklust ruim
wordt gedeeld door de sociale partners die alles in het werk zullen stellen om de prioriteiten
te realiseren die vandaag worden voorgesteld en overeengekomen.
Ik dank u.
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