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Wat zijn de UNIZO-prioriteiten voor de verkiezingen 2019 in 
het Brussels Gewest ? 

En wat neemt het Brussels Regeerakkoord 2019-2024 hiervan 
over ?  

Eind 2018 presenteerde UNIZO een reeks aandachtspunten voor de Brusselse beleidsmakers  
naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.  

Op 18 juli presenteerde de nieuwe Brusselse Regering haar beleidsverklaring. UNIZO-Brussel 
nam dit document grondig (cursief met vermelding van de pagina) door.  

Hieronder vindt u de passages die de Brusselse Regering voorstelt met betrekking tot de 
UNIZO-aandachtspunten. Uiteraard geven we daarbij nog ons standpunt (ingekaderd).  

Vooraleer punt per punt het Memorandum en het Regeerakkoord naast elkaar te leggen, nog 

eens de essentie van onze positie tegenover het Brussels Regeerakkoord:  

Positief :  

- Verderzetting van bestaande plannen zorgt voor continuïteit : Plan voor de Industrie, 

Good Move, Good Food, Plan voor de Circulaire Economie, …. 

- Engagement tot overleg en participatie : voortzetting samenwerking met sociale 

partners (Strategie 2025 wordt Strategie 2030) –  verlenging én uitbreiding (mobiliteit, 

hoofdstedelijke gemeenschap,… maar niet toerisme en afvalbeleid !) van deze 

samenwerking 

- Invoering win-win lening, economisch transitiefonds, voortzetting Small Business Act,  

Ja, maar…. :  

- Gewestelijk Plan voor Strategische Investeringen – helaas nog zeer vaag, buiten 

begroting en niet gekoppeld aan structurele hervormingen– bovendien enkel 

gekoppeld aan een engagement tot niet verhogen van de fiscale druk voor gezinnen 

(quid ondernemingen ?)  

- Ambitieus op vlak van Smart City, maar vaag over 5G ?  

Negatief :  

- Doorgedreven conditionering en sectorale benadering van subsidievoorwaarden, 

steunmaatregelen, e.a.  aan de economische transitie 

- Weinig engagementen voor structurele hervormingen (tewerkstellingstructuren, 

bevoegdheidsverdeling Gemeenten en Gewest, …) 
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- Weinig samenwerking met de private sector en de zelfstandige ondernemers in de 

zorgsector, de kinderopvang, de sociale economie, de ondersteuning van andere 

ondernemers, …. 

- Geen strategische benadering voor bijvoorbeeld de afvalproblematiek van 

ondernemers of een volwaardig kleinhandelsbeleid 

- Eigen Brussels belang primeert bij problematiek van Ring rond Brussel en Luchthaven.  

 

Als UNIZO de balans maakt van de mate waarin ze haar verzuchtingen opgenomen ziet in het 

Regeerakkoord is ze eerder gematigd.  

Wat betreft mobiliteit, economie, smart city, … is er geluisterd naar UNIZO, wat betreft 

leefmilieu, fiscaliteit en tewerkstelling echter veel minder. Ook onze visie op kleinhandel 

vertaalt zich slechts op micro-niveau.  

Voor UNIZO-Brussel blijft het essentieel om de belangen van de zelfstandige ondernemers 

onder de aandacht te brengen bij de nieuwe beleidsverantwoordelijken die dit Regeerakkoord 

zullen uitvoeren.  
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Fiscaal  

Hoewel belastingen een noodzakelijk kwaad zijn, mogen ze niet verworden tot een al te zware 

last om te dragen.  Ook fiscale controles zijn onmisbaar om een eerlijk speelveld te creëren 

voor alle ondernemers.  

UNIZO bepleit de opstelling van een fiscaal charter tussen de verschillende controle-instanties 

en de ondernemer waarin de krijtlijnen worden uitgetekend met de nadruk op wederzijds 

respect en professionalisme. De ondernemers zijn ertoe gehouden om de juiste en concrete 

informatie te bezorgen die hen wordt gevraagd. Voor de controleur bestaat de opdracht erin 

om duidelijkheid en transparantie te scheppen over de controle en waarom de controle werd 

ingesteld. Daarnaast hoort de controleur ook het nodige advies te geven waar hij dit nodig 

acht.  

Naast een fiscaal charter is er ook nood aan een fiscaal pact tussen het Brussels Gewest en de 
gemeenten om de wildgroei aan lokale belastingen in te dijken en een harmonisering te 
realiseren.  Dit kan zich vertalen in een hernieuwde aanpak van de overeenkomsten tussen 
Gewest en de Brusselse gemeenten, op basis van  de Ordonnantie ertoe strekkende de 
gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Gewest (19/07/2007). De 
gemeenten hebben hier geen werk van gemaakt en, in sommige gevallen, werden de 
gemaakte afspraken niet gehonoreerd. Tegelijkertijd keek het Gewest de andere kant op. Op 
het vlak van harmonisering van bestaande reglementen was er weinig tot geen vooruitgang.  
 
UNIZO vraagt dat : 

- Het Gewest bijkomende middelen voorziet voor het Fiscale Compensatiefonds, 

opgericht in het kader van bovenvermelde Ordonnantie. 

- De opvolging van de overeenkomsten op gedetailleerde en transparante wijze 

gebeurt.  De nadruk gelegd wordt op een daling of afschaffing van de belastingen die 

de ondernemers in de gemeente treffen en het rigoureus respecteren van het 

engagement om geen nieuwe belastingen in te voeren of bestaande belastingen te 

verhogen (of de doelgroep ervan uit te breiden !).  

- Werk gemaakt wordt van een harmonisering van de gemeentelijke fiscaliteit middels 

de toepassing van modelreglementen.  

- De Brusselse Regering moet bovendien de dubbele “m²”- belasting op de oppervlaktes 

bestemd voor handels- en industriële activiteiten verlagen, bij wijze van compensatie 

voor de verhoging van de Onroerende Voorheffing voor bedrijfsgebouwen 

De Regering zal zich inzetten om het ondernemersklimaat te stimuleren door een 

administratieve vereenvoudiging door te voeren voor de ondernemingen, de gewestelijke 

en gemeentelijke bedrijfsbelastingen te harmoniseren en indien mogelijk te verlagen op 

basis van een fiscaal pact, door beter samen te werken met de andere Gewesten en 

beleidsniveaus (federaal en lokaal) zodat de ondernemingsgerichte initiatieven meer 

samenhang en een sterkere wisselwerking vertonen en tot slot de dialoog tussen de 

overheid en de privésector bevorderen. 
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(pag. 121) De Regering zal het Fiscaal Compensatiefonds afstemmen op de huidige 

realiteit om de doelstellingen in verband met economische ontwikkeling en 

milieuverantwoordelijkheid te heromschrijven, het fiscaal stelsel overzichtelijker te maken 

door de belastingreglementen te harmoniseren of door de inkohiering van belastingen 

voor rekening van de gemeenten te laten beheren door het gewest (één-loket voor de 

fiscaliteit). Zij zal zich ervan vergewissen dat de maatregel neutraal is voor de gemeenten 

(gewaarborgd rendement). 

Voor UNIZO ontbreekt het hier aan concrete engagementen. Ook in het vorige 

regeerakkoord stonden gelijkaardige formuleringen. Het Gewest is hier rechter en 

partij en de gemeenten gaan te weinig in dialoog met de ondernemingen, als het over 

belastingen gaat. Positief is wel de wil van het Gewest om de inkohiering van de 

belastingen over te nemen, hetgeen meer potentieel voor vereenvoudiging inhoudt, 

maar tevens ook een gevaar omdat een belastingverhoging op Gewestelijk niveau zo 

ook eenvoudiger wordt.  

 

Mobiliteit  

Van alle verplaatsingen naar, weg van of binnen Brussel, gebeurt een groot deel met de auto 

als hoofdvervoerwijze (42,6%), hoofdzakelijk als chauffeur (32,9%) en in mindere mate als 

passagier (9,7%). Op  de tweede plaats vinden we de verplaatsingen te voet (25,3%), gevolgd 

door de verschillende diensten van de MIVB (17,1%). De trein komt op de vierde plaats met 

9,4%. De fiets komt ver achter met 2,5% van de verplaatsingen.1 

De toename van de congestie is te wijten aan de hoge mate van verzadiging van het 

wegennet. In Brussel spelen nog andere factoren, zoals evenementen en werken, maar ook 

de beschikbare wegcapaciteit die moet gedeeld worden met andere gebruikers.  

UNIZO vraagt om werk te maken van betere alternatieven die aantrekkelijker zijn om te 

gebruiken voor zowel werkgevers als werknemers. 

- UNIZO kan zich vinden in een algemene slimme kilometerheffing, op voorwaarde dat 

er ook geïnvesteerd wordt in alternatieven voor wie zich nu met de wagen verplaatst, 

zoals een beter openbaar vervoer. Een algemene slimme kilometerheffing vervangt 

bovendien het bestaande systeem van BIV en de vaste verkeersbelasting. Uiteraard 

kan de slimme kilometerheffing niet gepaard gaan met de invoering van een stadstol.  

(pag. 82) Daartoe bevestigt de Regering andermaal haar verlangen om een 

samenwerkingsakkoord tussen de Gewesten te sluiten met het oog op de invoering van 

een intelligente kilometerheffing voor lichte voertuigen in het grootstedelijk gebied of op 

het hele nationale grondgebied. De invoering van een dergelijke heffing moet ervoor 

 
1 Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - De 

verplaatsingsgewoonten in Brussel https://mobilite-

mobiliteit.brussels/sites/default/files/katernen_mobiliteit-_2_.pdf 
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zorgen dat de huidige belasting afgeschaft wordt en door de nieuwe heffing vervangen 

wordt. 

(pag. 82) Het systeem van de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) zal worden herzien 

door een grotere progressiviteit, in functie van de milieuprestaties van de voertuigen 

(gewicht, reëel vermogen en soort brandstof), in te bouwen om de aankoop van 

voertuigen die niet aangepast zijn aan het verkeer in een stedelijke omgeving, te 

ontmoedigen.  

De huidige verkeersbelasting (VB) zal worden herzien in overeenstemming met de 

doelstellingen van de lage-emissiezone (LEZ) en zal worden gebaseerd op de technologie 

van de LEZ. Deze nieuwe regeling zal van toepassing zijn op alle voertuigen die in Brussel 

aan het verkeer deelnemen en zal aangepast worden aan het gebruik om de 

verkeersopstoppingen, met name tijdens de spitsuren, te beperken. Daartoe zal de 

Regering het netwerk van ANPR-camera's verder uitbouwen. 

UNIZO is blij dat (het middeleeuws concept van) de stadstol van tafel is geveegd. De 

voorkeur wordt gegeven aan een ‘slimme’ oplossing op nationaal niveau, maar de Regering 

houdt een slag om de arm : als dat er niet komt zal Brussel zelf een kilometerheffing 

uitwerken, die in de plaats komt van de verkeerbelasting. Afhankelijk van de verdere 

uitvoeringsmodaliteiten kan deze werkwijze voor UNIZO wel aanvaardbaar zijn.   

- Het Gewest kan een interessante omkadering voor deelwagens creëren, waarbij deze 

wagens zowel binnen als buiten het bedrijf gedeeld kunnen worden, al dan niet in 

samenwerking met de gekende of nieuwe autodeel operatoren. Eén of meerdere 

deelauto’s op een bedrijventerrein zou fiscaal en financieel (voor werkgever en 

werknemer) minstens even interessant moeten zijn als een salariswagen. 

 

- Sneller werk maken van een groter aanbod van publieke laadpalen en in het bijzonder 

snellaadpalen. Onder meer voor taxibedrijven en elektrische bussen zijn dergelijke 

snellaadpalen noodzakelijk om te kunnen functioneren met elektrische voertuigen. 

Private investeringen in elektrische oplaadpunten moeten gestimuleerd worden via 

verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. 

 

(Pag 83) De Regering zal de praktijk van autodelen tussen particulieren aanmoedigen, 

naast de ontwikkeling van autodeeldiensten (Cambio, enz.) die het hele gewestelijke 

grondgebied moeten bestrijken. De weginfrastructuur zal worden ontworpen om 

carpooling op het grootstedelijke netwerk te ondersteunen en er zullen 

parkeerplaatsen worden voorbehouden.  

De aanleg van overstapparkings (P+R) moet ontworpen worden in een grootstedelijk 

perspectief en zal het onderwerp zijn van specifiek overleg met het Vlaamse en 

Waalse Gewest en met de NMBS-groep. Het doel van een P+R is om het autogebruik 

te beperken met een modal shift, zo dicht mogelijk bij de startplaats van de reis en om 

een aantrekkelijke en geïntegreerde tariefstructuur te bieden tussen openbaar 

vervoer en parkeren. 
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De voorstellen vallen eerder licht uit. Van een versnelde uitbouw van een netwerk van 

snellaadpalen is geen sprake.  

 

- Versnelde realisatie (van de vaak reeds uitgetekende plannen) van fietssnelwegen en -

infrastructuur in het Gewest  

 
(pag. 77) De Regering zal aan het begin van de legislatuur en in samenwerking met de 

fietsersverenigingen een ambitieus investeringsplan opstellen dat specifiek gericht is op de 

fietsinfrastructuur en overgaan tot de systematische aanleg van afgescheiden fietsinfrastructuur 

op de grote gewestelijke verkeersassen en de wegen die voldoende breed zijn. Het doel is tot een 

fijnmazig, comfortabel, veilig en ononderbroken netwerk te komen. De doelstelling van de 

Regering bestaat erin het modale aandeel van de fiets op 5 jaar tijd te verdubbelen, in het 

bijzonder door te streven naar de aanleg van extra fietspaden en de voltooiing van het GFR-

netwerk. 

UNIZO apprecieert de volgehouden inspanningen van het Gewest in deze materie.  

- E-commerce-leveringen : stedelijke distributiecentra moeten verder uitgebouwd 

worden en deel uitmaken van het voorraadbeheer van de winkels. Stimuleer zowel 

het gebruik van bestaande als de uitbouw van nieuwe lever- en afhaalpunten bij 

buurtwinkels en dagbladhandelaars. Ondersteun en versterk milieuvriendelijke 

initiatieven voor levering en voorzie op strategische plaatsen (zoals mobiliteitshubs) 

ruimte voor ophaalmogelijkheden. 

 

- Zet een intergemeentelijk en interregionaal overleg op inzake tonnagebeperkingen en 

venstertijden. Een regionale harmonisatie van deze maatregelen werkt logistieke 

efficiëntie in de hand. Teveel versnipperde en inconsistente regels zorgen ervoor dat 

logistieke bedrijven geen efficiënte en duurzame leveringsroutes kunnen plannen, en 

uitbreiding van de leveringsmogelijkheden buiten de piekuren en ’s nachts is gunstig 

voor de doorstroming van het verkeer.  

 
(pag. 89) De Regering zal nog tijdens haar installatiejaar een beslissing nemen over de 90 

toekomst van het TIR-centrum. Deze strategische locatie voor stedelijke distributieactiviteiten 

moet opnieuw in gebruik worden genomen of eventueel onderwerp zijn van een 

herpositioneringsstrategie. 

 
(pag. 60) In het kader van de ontwikkeling van de stadslandbouw spreekt de Brusselse Regering: 

… van de uitbouw van een geïntegreerd logistiek aanbod (reiniging en verpakking, transport en 

distributie), zodat de kleine producenten hun producten gemakkelijk van de hand kunnen doen; 

 

(pag. 77) Wat het vrachtvervoer betreft, zal ook het ter beschikking stellen van geschikte fietsen 

(cargofietsen, enz.) binnen het Brusselse economische weefsel worden bevorderd, met name 

voor levering en distributie. 
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UNIZO vindt geen grootschalig maar ook fijnmazig project rond stedelijke distributie 

terug in het Regeerakkoord. De voorgestelde maatregelen zijn kleinschalig en beperkt 

en hebben weinig impact.  

 

- Uitbreiding van de wegcapaciteit, zeker in de steden, kan vooral gebeuren door Smart-

city toepassingen (parkeergeleidingssystemen, slimme verkeerslichten, dal- en 

piekuurtarifering, enz). 

 
(pag. 83) Daartoe wil de Regering technologische innovaties stimuleren om een servicegerichte 

benadering van mobiliteit te ontwikkelen op basis van het principe "Mobility as a Service (Maas)". 

De Regering zal een reglementair kader voorstellen om deze diensten te stimuleren en te 

reguleren, door bij ordonnantie een open gegevensbeleid op te leggen aan de erkende publieke en 

private operatoren met betrekking tot het aanbod in real time en de mogelijkheid diensten en 

vervoersbewijzen te verkopen. Voorts zal de Regering een openbaar platform ontwikkelen dat alle 

mobiliteitsaanbiedingen en -diensten (inclusief parkeren) integreert om de toegang voor alle 

gebruikers te vergemakkelijken en de universele toegankelijkheid van de mobiliteitsdiensten te 

versterken.  

UNIZO is tevreden dat de Brusselse regering deze ambitie deelt.  

- Gegarandeerd onderhoud van bestaande infrastructuur zoals tunnels, wegdek, 

signalisatie en markeringen. 

Hiervan is eigenlijk geen sprake in het Regeerakkoord, maar UNIZO wil niet dat het 

Gewestelijk Plan voor Strategisch Investeringen ten koste gaat van het onderhoud van 

de bestaande infrastructuur. Slecht onderhouden bestaande structuur is in feite 

waardevernietiging. 

- Concretiseren van de elektronische nabetaling (rekening aan het eind van de maand 

volgens verbruik) en de digitalisering van de vervoersbewijzen om te komen tot een 

uniek ticket voor de verschillende openbare vervoersoperatoren. Deze werkwijze is 

ook een opstap naar de dynamische tarifering die eruit bestaat om de tarieven aan te 

passen in functie van de vraag (minder hoog tarief tijdens de daluren of bij werken op 

de lijn, …). 

 
(pag. 79) Het sluiten van een akkoord over de tariefintegratie op grootstedelijke schaal met de 

openbare vervoersmaatschappijen, met inbegrip van de federale regering voor wat het NMBS-

aanbod betreft, vormt een prioriteit voor het begin van de legislatuur. Op grootstedelijke schaal, 

en om de synergiën tussen de openbare vervoersmaatschappijen te versterken, zal de Regering 

voorstellen een vervoersplan voor het grootstedelijk gebied op te maken dat gemeenschappelijk is 

voor de vier operatoren (NMBS, TEC, MIVB, De Lijn). De Regering zal een verhoging vragen van het 

treinaanbod van de NMBS van en naar Brussel, evenals een uitbreiding van het treinaanbod op 

het hele Brusselse net om te komen tot een maximale wachttijd van 10 minuten tijdens de 

spitsuren en 15 minuten de rest van de dag, ook in het weekend en 's avonds. Ter ondersteuning 

van de uitvoering van het GEN-netwerk en het S-aanbod van de NMBS, zal de Regering in overleg 

met de NMBS, Infrabel en de betrokken gemeenten een gewestplan voor de opwaardering van de 

treinhaltes opstellen. Meer in het algemeen zal de Regering de operationele en financiële 
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haalbaarheid en de exploitatievoorwaarden van het intra-Brusselse spoorwegnet ten gunste van 

de Brusselaars bestuderen. 

 

Het is duidelijk dat de wens om tot meer tariefintegratie te komen duidelijk is 

doorgedrongen. Alleen blijken de praktische bezwaren (en de verdeling van de 

middelen) nog steeds drempels te zijn, die niet in een Brussels Regeerakkoord alleen 

hun oplossing vinden. We blijven dus steken bij goede intenties 

 

- Betaalbare parkeermogelijkheden voor de gebruikers van de stad zijn essentieel voor 

de aantrekkelijkheid en de economische functie van de stad. In de steden is de 

openbare ruimte beperkt en dus is gratis parkeren op de openbare weg in de meeste 

steden zo goed als niet meer mogelijk. Dit creëert trouwens ook een oneerlijke 

concurrentie met de gratis parkeerplaatsen in de periferie van de steden (langs 

baanwinkels en shoppingcentra bijvoorbeeld). Tot nu toe worden echter vooral de 

economische actoren en de gebruikers van de stad (bedrijven, werknemers, klanten, 

bezoekers, ….) beperkt in het creëren van parkeerplaatsen of verplicht er veel voor te 

betalen. De bewoners van de steden krijgen anderzijds gemakkelijk en goedkoop één 

of meerdere bewonerskaarten. UNIZO vraagt dat het stedelijk parkeerbeleid 

bewoners en gebruikers van de stad op gelijke voet behandelt. In het bijzonder de 

bewoners moeten meer aangespoord worden om, indien ze een wagen bezitten, 

daarvoor ook een parkeerplaats te kopen of te huren. Uiteraard moet de overheid dit 

mogelijk maken in de stedenbouwkundige voorzieningen.  

(Pag. 84) Het Gewest moet zich tot doel stellen de invloed van het parkeren op de openbare 

ruimte te verminderen door de overstap naar parkeren buiten de openbare weg te stimuleren. De 

Regering zal daartoe elk initiatief nemen om het parkeren buiten de openbare weg te 

ondersteunen, zodat het de meest toegankelijke optie wordt. Het verminderen van het aantal 

parkeerplaatsen voor kantoorgebouwen is een doeltreffend beleid om het autogebruik voor woon-

werkverkeer te verminderen. 

De Regering is ook van plan om in samenwerking met publieke en private actoren een nieuwe 

aanpak te ontwikkelen met het oog op een gedeeld gebruik van parkeerplaatsen buiten de 

openbare weg, in het bijzonder ten behoeve van de buurtbewoners, met als prioriteit het gedeeld 

gebruik van parkeerplaatsen van kantoren, winkelgebieden, woningen en scholen. Daartoe wil de 

Regering de harmonisatie bevorderen van de gemeentelijke belastingen op de parkeerplaatsen 

van de bedrijven om ze aan te moedigen om bedrijfsplannen te ontwikkelen die het openbaar 

vervoer en carpooling bevorderen. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, zal het Gewest in overleg met de gemeenten een nieuw 

gewestelijk parkeerplan opstellen. 

Het paradigma waarbij de pendelaars en gebruikers van de stad niet op gelijke voet 

worden behandeld als de bewoners, als het over parkeren gaat, is nog niet gekeerd. De 

aankondiging van een nieuw parkeerplan voorspelt weinig goeds, maar UNIZO zal zijn 

standpunt voluit beargumenteren, zowel in het belang van de leefbaarheid als van de 

economische activiteit en de autobereikbaarheid van de stad.   
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- Verschillende spelregels voor lage emissiezones in de E.U., en zelfs binnen België, 

leiden tot verwarring en onbegrip bij automobilisten. UNIZO pleit voor uniforme regels 

binnen België, en een maximale harmonisering van de reglementen binnen Europa. 

Belgische en Europese autoriteiten moeten samenzitten en werk maken van een 

Europese kaderwetgeving met maximaal geharmoniseerde 

spelregels. Bovendien zou een eenvoudig centraal aanvraagsysteem, binnen België of 

binnen Europa, de administratieve last kunnen beperken. 

- Het Brussels Gewest wil tegen 2030 de diesel bannen. Respecteer daarbij een 

haalbare investeringshorizon van de bedrijven, zodat hun bestaand wagenpark 

bruikbaar blijft én zodat ze in een concurrentiële omgeving investeringen in moderne 

mobiliteitstechnologieën (bijv. elektrische laadpalen) daadwerkelijk kunnen realiseren. 

 
(pag. 82) Tegelijkertijd zal de Regering de lage-emissiezone (LEZ) verder ontwikkelen. De Regering 

bevestigt haar bereidheid om diesel uiterlijk tegen 2030 en benzine en LPG uiterlijk tegen ten 

laatste 2035 uit te bannen. De Regering zal de begeleidende maatregelen bepalen, rekening 

houdend met de sociale situatie van de gezinnen. Vanaf 2020 zullen nieuwe 

toelatingsvoorwaarden worden vastgesteld voor alle soorten voertuigen voor de periode 2025-

2035, op basis van de conclusies van de in 2019 gehouden raadpleging. Een permanent, 

strategisch LEZ-comité, bestaande uit onafhankelijke deskundigen, zal worden opgericht met als 

doel aanbevelingen over de evolutie en de geschiktheid van de geplande beperkingen te 

formuleren. 

 

UNIZO betreurt dat er geen melding wordt gemaakt van begeleidende maatregelen 

voor de ondernemingen en zal dit bepleiten. Ook een inspanning om de verschillende 

stedelijke LEZ-zones op elkaar af te stemmen, staat niet expliciet vermeld, maar kan 

misschien ter sprake komen in de verschillende samenwerkingsakkoorden. 

 

- Breng de maximumsnelheid op de Brusselse Ring tot 90 km/u. 

 
(Pag. 85) Wat de ontwikkeling van de Ring betreft, zal het Gewest eisen dat de Gewesten in het 

kader van een nieuw samenwerkingsakkoord inzake mobiliteit het eens worden over de 

gemeenschappelijke doelstellingen voor de ontwikkeling van de Ring, met als eerste stap het 

gezamenlijk uitvoeren van studies over dit onderwerp. De Regering verklaart gekant te zijn tegen 

een verbreding van de Ring als zodanig. De herinrichting van de Ring moet immers gekoppeld 

worden aan een ruimer mobiliteitsproject, waarin ook aandacht moet uitgaan naar het openbaar 

vervoer, het fietsverkeer en de overstapparkings om een modal shift naar alternatieven voor de 

personenwagen te bevorderen. De herinrichting van de Ring moet leiden tot een vermindering van 

het verkeer in het Brussels Gewest door zijn rol van ringweg te vervullen voor het wegverkeer dat 

nodeloos het Gewest doorkruist en moet, op het vlak van milieu en volksgezondheid, de 

gewestelijke verbintenissen respecteren en bijdragen tot een betere luchtkwaliteit. In de geest van 

wat in het GPDO wordt bepaald met betrekking tot het groene netwerk tussen de twee gewesten, 

zal de Regering ook het Laarbeekbos beschermen. 

 

UNIZO heeft begrip voor dit standpunt en gaat er van uit dat, na verder overleg en 

informatie-uitwisseling tussen de betrokken Regeringen, de noodzakelijke 

werkzaamheden, zowel aan de Ring, als aan het openbaar vervoersaanbod en de 
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fietsinfrastructuur, om de bereikbaarheid van de metropolitane zone te garanderen, 

verder kunnen worden gerealiseerd.  

 
Ruimtelijke Ordening  

 

- Het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) bevat teveel 
tegenstrijdigheden en dit uit zich vooral op het vlak van de ontwikkeling van de handel 
en de industrie. Wat de handel betreft bepleit het GPDO enerzijds de uitbreiding van 
het handelsaanbod in de periferie, en anderzijds de versterking van de buurtwinkels 
en het Centrum. Op vlak van industrie wil men de activiteit enerzijds vrijwaren en 
voldoende ontwikkelingsruimte geven, anderzijds maakt men het mogelijk om in 
industriezones ook meer bewoning mogelijk te maken. De gemengdheid van industrie 
en bewoning dreigt op zijn grenzen te stoten, ten koste van de industrie. Het GPDO 
bevat te weinig garanties voor een economische ontwikkeling van handel en industrie 
in en ten dienste van de stad.  
 
(pag. 61)  

De Regering zal van de productieactiviteiten terug een sterke functie maken door de bestemming 

van de huidige industrie- en havengebieden te behouden. Daarnaast zal zij van Schaarbeek-

Vorming een belangrijke prioriteit maken. De regeling in verband met de gemengde gebieden zal 

onderzocht worden om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de Brusselse 

productieactiviteiten.  

 

(Pag. 89) Overeenkomstig de ambities van het GPDO zal de Regering het Gewestelijk 

Bestemmingsplan (GBP) aanpassen om het evenwicht tussen de functies in gemengde gebieden te 

verduidelijken, de doelstellingen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan (GMP) te integreren, de 

groengebieden met hoogbiologische waarde die specifiek bijdragen tot het groene netwerk te 

beschermen en een kader te scheppen voor stadslandbouw. Daarnaast gaat zij onderzoeken of 

het juridisch haalbaar is om de te verdichten of te ontdichten zones in te voegen in het plan. 

 

UNIZO is tevreden dat de Brusselse regering haar bezorgdheid met betrekking tot de 

gemengde zones deelt, evenals de wil om de productieactiviteiten te behouden.  

 
- De Brusselse regering concentreert de inspanningen rond een tiental zones van 

gewestelijk belang (bijvoorbeeld de Kanaalzone, Reyers, de NAVO-site, …). Aan deze 
lijst zou de omgeving van het Justitiepaleis toegevoegd kunnen worden om de 
uitbouw van de Poelaertscampus als symbool van een moderne justitie in de 
Hoofdstad van Europa mogelijk te maken. 
 

UNIZO betreurt dat het Poelaertplein onvermeld blijft in het regeerakkoord. UNIZO zal 
het op de agenda blijven plaatsen.  

 
- Het Schema voor handelsontwikkeling moet gekoppeld worden  aan het Gewestelijk 

Bestemmingsplan. Er bestaat al een hiërarchie van de Brusselse handels- wijken, op 
basis van de lokale, regionale, nationale of internationale uitstraling en 
aantrekkingskracht van cliënteel. Dit is een zeer bruikbare basis voor de 
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stedenbouwkundige verankering van deze zones. De Vlaamse werkwijze van het 
Integraal Handelsvestigingsbeleid, zoals hierboven geschetst, kan een voorbeeld zijn.  

(Pag. 69) De Regering zal het gewestelijk schema voor handelsontwikkeling in samenwerking met 

de gemeenten verder uitvoeren en het idee steunen van een algemene gecoördineerde en 

geïntegreerde strategie voor de Brusselse handel. De Regering zal de overheidshefbomen voor het 

beheer van de handelsruimten (grondregieën, gemengde openbare herwaarderings- en 

stimuleringsprogramma’s) in overleg met de gemeenten coördineren, zodat ze samen ingezet 

kunnen worden om te zorgen voor een evenwichtige handelsmix in de wijken en een aanbod aan 

te moedigen dat afgestemd is op de verwachtingen van de Brusselaars. Het is de bedoeling om 

speculatie tegen te gaan en daardoor aantrekkelijke huurprijzen te kunnen hanteren voor 

handelszaken die weinig rendabel zijn, maar wel nodig zijn voor de aantrekkingskracht van een 

handelskern. 

(Pag. 19) Om het werkgebied tot heel het gewestelijk grondgebied uit te breiden, zal de Regering 

de mogelijkheid om een as- of huizenblokcontract uit te voeren, conceptualiseren en analyseren 

om tegemoet te kunnen komen aan hypra-lokale situaties (ontdichting van de binnenterreinen, 

dynamiek van de lokale handelspolen enz.) rond de lokale identiteitskernen die in het GPDO staan 

omschreven. 

De verdere concretisering van het Schema voor Handelsontwikkeling is een goede zaak. 
De door UNIZO gevraagde stedenbouwkundige verankering zou kunnen gebeuren 
binnen de vooropgestelde aanpassing van het Gewestelijk Bestemmingsplan (om het 
evenwicht tussen de functies in gemengde gebieden te verduidelijken – zie hoger)  

 
- Er is nood aan een ambitieuze politiek ter ondersteuning van de buurtwinkels. Op die 

manier kunnen het dynamische en moderne buurtwinkels worden, die zelf inspelen op 
de sociologische evoluties en veranderende consumentenbehoeftes. Het 
kenniscentrum binnen Hub. brussels dat alle actoren verenigt rond een informatie-, 
opleidings- en begeleidingsaanbod met betrekking tot de ontwikkeling van het 
handelsaanbod, werkt een specifiek en innovatief ondersteuningsbeleid uit voor de 
zogenaamde buurtwinkels.  

(pag. 69) Om de verscheidenheid van de buurtwinkels te waarborgen en de aantrekkingskracht van de 

handelskernen te garanderen, gaan we het programma “Open Soon” versterken en verder 

ontwikkelen. Via dat programma bieden we financiële ondersteuning en begeleiding om de opening 

van vernieuwende zelfstandige handelszaken te bevorderen. We gaan voor het hele Gewest een 

gedurfde commerciële incubatiestrategie implementeren om de dynamiek van de handelswijken aan 

te zwengelen en een risicovrije springplank te bieden voor kandidaat-handelaars. De Regering zal 

voorstellen om handelswijkcontracten in te voeren om de verenigingen van handelaars ertoe aan te 

zetten in een gezamenlijke dynamiek met de overheid hun wijk aantrekkelijker te maken. Om de 

handelaars in staat te stellen zichzelf online zichtbaar te maken en mee te springen op de trein van de 

e-commerce, zal de Regering de dienst 1819 de opdracht geven om gratis korte seminaries in te 

richten met praktische tips over e-commerce. Daarnaast zal zij hub.brussels vragen om de handelaars 

basisinstrumenten ter beschikking te stellen, die hen moeten helpen om online aanwezig en zichtbaar 

te zijn. Tot slot zal in de opleidingen voor bedrijfsleiders een onderdeel gewijd worden aan e-

commerce. Vele kleine zelfstandigen kampen met grote financiële problemen. Het komt erop aan 

duidelijker te bepalen wie deze personen zijn om hen in contact te brengen met het Centrum voor 

ondernemingen in moeilijkheden. De Regering zal onder leiding van hub.brussels 
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samenwerkingsakkoorden afsluiten tussen het Centrum voor ondernemingen in moeilijkheden, de 

lokale economieloketten en de bedrijvencentra. 

Aan de buurtwinkels wordt een halve bladzijde aandacht besteed, maar het beperkt 
zich tot de bestendiging van een aanbod dat reeds bestaat en zich beperkt tot de start- 
en eindfase van een handelszaak. Een aanbod rond e-commerce voldoet slechts zeer 
gedeeltelijk aan de behoeften van (een aantal) handelaars en hun verenigingen. UNIZO 
zal het ontwikkelingsplan voor de ‘Buurtwinkel Plus’ en een behoeftenanalyse van de 
verenigingen opnieuw op tafel leggen.  

 
- Specifiek voor wat de Richtplannen van Aanleg betreft, geven deze een bindend 

juridisch kader aan de voorheen bestaande ‘Richtschema’s’, die vrijblijvender waren. 
Gezien het om gebieden van gewestelijk belang gaat, ligt de beslissingsbevoegdheid 
integraal bij de Gewestelijke overheid. De garantie dat de ontwikkelingen in deze 
gebieden op maat zijn van de omwonenden, en zo ook de cruciale uitdaging voor 
Brussel om de regionale (en zelfs nationale en internationale) belangen te verzoenen 
met de lokale, zal zeker niet vergemakkelijken met dit instrument. Het risico is reëel 
dat het Gewest van bovenuit projecten doorvoert en oplegt. UNIZO vraagt dat het 
Gewest bijkomende inspanningen doet en de tijd neemt om het draagvlak voor de 
ontwikkeling van deze gebieden te garanderen, alsook projecten waarvoor het 
draagvlak ontbreekt, herziet (zie volgende punt). 

(pag. 88) Ten slotte zal de Regering het goedkeuringsproces afronden van de Richtplannen van 

Aanleg (RPA) die tijdens de vorige bestuursperiode zijn ingezet en waarvan de grondbeginselen 

zijn vervat in het GPDO. Daartoe zal de Regering specifieke aandacht besteden aan de 

opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de verschillende openbare onderzoeken om in elke van de 

prioritaire zones het evenwicht tussen functies te kunnen waarborgen. De projecten die worden 

verwezenlijkt bij de uitvoering van de RPA’s moeten een voorbeeldfunctie vervullen, zowel 

stedenbouwkundig, architecturaal als met betrekking tot het leefmilieu. 

Voor de Brusselse regering is dit dé plaats om haar ambities rond overleg en participatie 
met de betrokken stakeholders waar te maken. Een belangrijke kritiek op de 
Richtplannen van Aanleg is juist het risico op een gebrekkig overleg met de lokale 
stakeholders. UNIZO volgt op !  

 
- Het commerciële luik van het NEO-project moet worden stopgezet, wegens gebrek 

aan meerwaarde voor het bestaande handelsapparaat in de omgeving én het hele 
gewest en een nefaste impact op de mobiliteit en de luchtkwaliteit.  
 

(Pag. 69) Om de kleine handelszaken te versterken, zal een moratorium ingesteld worden op de 

vestiging van nieuwe grote winkelcentra.  

 

Cynischer kan in feite niet ! Van NEO is geen sprake en we mogen veronderstellen dat 
het moratorium er komt na de bouw ervan. 
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Industrie in de stad  

(Pag. 57) De Regering wil dat tegen 2030 alleen nog maar de sociaal en ecologisch voorbeeldige 

economische modellen in aanmerking komen voor overheidssteun vanwege het Gewest. 

(Pag. 58) De Regering zal nieuwe instrumenten ontwikkelen om haar beleid voor de omschakeling van de 

economie te financieren, met onder meer een economisch transitiefonds. Ze zal de uitbouw van 

aantrekkelijke en innoverende economische ecosystemen, die toegespitst zijn op de nieuwe technologieën 

en zuiniger omspringen met de grondstoffen, bevorderen. 

Verder zal het Gewest de ondernemers, en in het bijzonder de KMO’s, tijdens hun volledige bedrijfscyclus 

nog beter ondersteunen en begeleiden, hen aanmoedigen om de stap te zetten naar digitalisering, de 

stads- en buurthandel bevorderen en hen steunen in hun internationale ontwikkeling.  

Daarnaast hebben ook de stedelijke industrie en productievestigingen ten volle hun plaats in de stad van 

de eenentwintigste eeuw: we moeten de economische en industriële functie vrijwaren, zodat in het Gewest 

productieactiviteiten kunnen blijven bestaan die voldoen aan plaatselijke behoeften en Brusselse 

arbeidskrachten tewerkstellen. 

(Pag. 59) Zo zal de Regering op basis van de Strategie 2025 instaan voor de gecoördineerde sturing van 

het gewestelijk programma voor de circulaire economie (GPCE), het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan 

(HABP) en het industrieplan. Zij zal deze plannen ook verder versterken om onder meer de opkomst van 

nieuwe bedrijfstakken die grond- en afvalstoffen (plastic afval, gebruikte oliën, hout, textiel, matrassen, 

meubels of bouwafval, enz.) hergebruiken voor nuttige doeleinden, via reglementering en door middel van 

sectorgerichte steun te stimuleren. Zij staat achter de invoering van een auditsysteem voor “grond- en 

afvalstoffen” om de bedrijven bij te staan bij de omschakeling van hun economisch model. 

De Brusselse Regering kondigde een plan aan voor de ontwikkeling van de industrie in het 
Gewest. UNIZO hecht veel belang aan de ontwikkeling van de industrie in de stad. Volgens 
UNIZO met de ontwikkeling van een stedelijke industrie rekening houden met: 

- Van ruimte naar clusters en waardenketens 
Industrie moet niet enkel vanuit een ruimtelijke invulling worden benaderd. Het 
volstaat m.a.w. niet om voldoende bedrijventerreinen te voorzien. Industrie moet 
benaderd worden vanuit een clusterdenken (welke andere acties kunnen bepaalde 
sectoren versterken) en een waardeketen (wat moet er stroomopwaarts en 
stroomafwaarts van een bepaalde activiteit nog aanwezig zijn). Een maakbedrijf 
functioneren optimaal indien het ook ‘en amont’ (leveranciers, kapitaal en personeel) 
en ‘en aval’ (klanten) deel uitmaakt van een breder geheel. Om in de stad een 
bepaalde industrie te boosten/ondersteunen, moet men de voorkeur geven aan een 
industrie, die gekoppeld is aan de 
lokale markt. Naast een tewerkstellingscriterium als prioriteit om bepaalde industrie 
aan te trekken, zou ook het aantrekken van een ‘missing link’ ook van belang kunnen 
zijn.  Grote industriële activiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in de 
ontwikkeling van de nabijgelegen industrie en handel. Maar dit is niet automatisch zo. 
Om te komen tot een efficiënte ‘circulaire economie’, waar alle bedrijven deel van 
kunnen uitmaken, is deze ‘waardenketen’-benadering essentieel. 
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De Regering herbevestigt nadrukkelijk dat de stad plaats moet blijven bieden voor de niet-tertiaire 

economie om de economische ontwikkeling van Brussel te ondersteunen en ervoor te zorgen dat 

Brusselaars kunnen werken in hun eigen leefomgeving. 

De Regering zal van de productieactiviteiten terug een sterke functie maken door de bestemming 

van de huidige industrie- en havengebieden te behouden. Daarnaast zal zij van Schaarbeek-

Vorming een belangrijke prioriteit maken. De regeling in verband met de gemengde gebieden zal 

onderzocht worden om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de Brusselse 

productieactiviteiten. 

Het eerder goedgekeurde Plan voor de Industrie blijft de leidraad. UNIZO hoedt zich 
voor een al te sectorale benadering en vindt dat alle sectoren moeten aangesproken en 
ondersteund worden om de economische transitie te realiseren.  Het belang en de 
aandacht voor de KMO’s, zowat 97 % van alle Brusselse ondernemingen,  is natuurlijk 
wel toe te juichen. 

 
- De industrie zichtbaar maken in de stad 

De industrie kampt met een zwak imago en wordt soms nog geassocieerd met vuil 
werk en hard labeur. Vandaag is de industrie echter ook een uiting van vakmanschap 
en (hoog) technologische kennis. Het is van belang om dit zichtbaar te maken in de 
stad. Industrie moet meer een vitrine krijgen die dit in de verf zet. Dit vraagt 
ondersteuning van initiatieven die ervoor zorgen dat de industriële activiteit zichtbaar, 
toegankelijk en aantrekkelijk wordt voorgesteld.  Bedrijven in de industriële sector 
evolueren ook naar dienstenbedrijven of commerciële bedrijven. Ze integreren de 
waardenketen als het ware binnen eenzelfde entiteit. Op vlak van regelgeving kan dit 
problematisch zijn. Bedrijven moeten meer het gevoel krijgen dat ze welkom zijn en 
dat de (stedenbouwkundige en milieu-) regelgeving er ook zijn om hun activiteiten 
mogelijk te maken, en niet enkel te bemoeilijken. 
 
(Pag. 68) Handel en ambachten zijn van doorslaggevend belang voor de dynamiek in een stad. Zij 

dragen bij tot de sociale samenhang in de wijken. De Regering wil van de buurthandel en de 

heropleving van de wijken een prioriteit maken. De Regering zal haar steun verlenen om de 

ambachtslieden zichtbaar te maken en te laten voortbestaan. Zij zal de know-how van de 

Brusselse ambachtslieden ook in de verf zetten met behulp van een volwaardig label "Brusselse 

Ambacht”. De Regering zal begeleidend optreden bij de oprichting van een volwaardige federatie 

en van het huis van de ambachten, dat moet fungeren als het uitstalraam van de Brusselse 

ambachten en ambachtslieden, met een opleidingsatelier om roepingen aan te moedigen. 

 

Voor UNIZO zit de filosofie duidelijk goed, maar de invulling zien wij anders : we moeten 
de ambachten niet samenbrengen in één huis, maar ze zichtbaar maken op de plaatsen 
in de stad waar ze gevestigd zijn. Een label heeft weinig impact en is omslachtig. 

 
- Verdere ontwikkeling naar de slimme industrie 

De toekomst van innovatie en waardegroei zit steeds vaker in netwerken, allianties en 
het creëren van relevante informatie en producten en diensten uit data (smart 
industry, smart cities, smart medicine, smart agriculture, smart care …). Sectorgrenzen 
en grenzen tussen producenten, verkopers en consumenten vervagen. Bestaande 
modellen, waardeketens en economische systemen worden uitgedaagd om zich te 
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reorganiseren. Ook hier kan de impact van de digitalisering erg verschillend zijn tussen 
én binnen sectoren. Samenwerkingsverbanden (van activiteiten op elkaar afstemmen 
tot het delen van werknemers en kapitaalgoederen) stellen hoge eisen aan productie- 
en arbeidsprocessen en vereisen passende kennis en vaardigheden van het personeel 
maar ook van de zaakvoerder. ICT-toepassingen spelen hier een belangrijke  
coördinatierol. De Gewesten en de steden moeten dus de ondersteunings- en 
begeleidingscapaciteit aanpassen aan bovenstaande context.    
 
(pag. 61) De competitiviteitspolen vallen onder de bevoegdheid van het Gewest (steun voor 

economische ontwikkeling en toegepast onderzoek), maar heel wat bedrijfssectoren zijn actief 

over de gewestgrenzen heen. De Regering zal op de eerste plaats en bij wijze van proefproject in 

een gezamenlijke constellatie of met één van de twee andere gewesten meewerken aan de 

uitbouw van een competitiviteitspool die gewijd is aan de digitale beroepen. 

 

De Regering zal de mogelijkheid onderzoeken om competitiviteitspolen 2.0 op te richten. Deze 

centra focussen zich voor belangrijke toekomstgerichte sectoren met een groot jobpotentieel op 

aspecten die verband houden met economie, onderzoek en innovatie. In deze polen leggen grote 

bedrijven zich samen met KMO’s, starters, universiteiten en hogescholen, hun spin-offs en 

onderzoekscentra in een virtuele cluster toe op de uitvoering van industriële projecten (R&I, 

investeringen, opleidingen). 

 

Verder zal de Regering clusters ontwikkelen waar grote bedrijven samen met KMO’s, starters, 

universiteiten en hogescholen, hun spin-offs en onderzoekscentra industriële projecten (R&I, 

investeringen, opleidingen) uitvoeren, die gelinkt zijn aan de stedelijke ontwikkelingscentra 

(bijvoorbeeld de “culinaire beroepen” in de COOVI-wijk, de bouwsector in de zone Tour & Taxis, 

beeldverwerking op Reyers, enz.). 

 

 
 

Arbeidsmarkt 

 

Het aantal vacatures is op zijn hoogst in een periode van 15 jaar en er worden vanaf 2014 
telkens nieuwe records gevestigd wat betreft het (steeds stijgende) aantal vacatures. 
Tegelijkertijd daalt het aantal werkzoekenden verder naar het laagste peil in bijna 10 jaar.  
Nochtans is er een krapte op de arbeidsmarkt, die een rem op de economische ontwikkeling 
en de winstgevendheid van onze bedrijven zet. 

Inhoudstafel Regeerakkoord : Iedereen de toegang tot stabiel en duurzaam werk waarborgen  

1) De gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding-onderwijs versterken  

2) Een gewaarborgde oplossing voor alle werkzoekenden  
3) Een overheidsbeleid ter ondersteuning van duurzame kwaliteitsjobs  
4) Een inclusief tewerkstellingsbeleid  
5) Beroepsopleiding als essentiële hefboom van een efficiënt tewerkstellingsbeleid  
 

(Pag. 23) Omdat de Regering zich bewust is van de problemen die ondernemingen ondervinden 

om bepaalde functies ingevuld te krijgen, zal zij een actieplan opstellen om de tekorten aan 

arbeidskrachten en de knelpuntberoepen in te dijken. Dit plan vereist onder meer een evaluatie 

van de wetgeving op de arbeidsvergunningen en de promotie van weinig aantrekkelijke beroepen. 

Ze zal bij de federale regering de uitvoering van een strategisch interfederaal plan « Vacante 
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betrekkingen en kwalificatie » bepleiten, dat moet voorzien in de aanwervingsbehoeften van de 

ondernemingen en het kwalificatieniveau in het Gewest verhogen.  

De inhoudstafel geeft een goed beeld van de ingeslagen weg. Een positieve benadering 
die vertrekt vanuit de behoeften van de Brusselse werkzoekenden, hetgeen UNIZO 
toejuicht. Wat UNIZO wel betreurt is dat de behoeften van de werkgevers hier niet op 
dezelfde voet staan. Ook van een sanctioneringsbeleid en een structurele hervorming of 
samensmelting van de vele tewerkstellingsoperatoren is geen sprake.  

 
UNIZO wenst dat VDAB en Actiris hun rol als arbeidsmarktregisseur ten volle opnemen en zich 
actief inzetten om de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden. De regionale 
arbeidsbemiddelingsdiensten moeten de switch maken naar het invullen van vacatures en 
niet enkel het oplossen van de werkloosheid. Dit betekent dat ze een helikopterzicht moeten 
hebben op de volledige potentiële arbeidsreserve (aantal, profiel, enz.) evenals op de 
openstaande vacatures en welke competenties daarvoor zijn vereist. Belangrijk in  deze is dat 
publieke bemiddelingsdiensten ondernemers beschouwen als klanten. De dienstverlening 
moet hierop worden afgestemd.  In lijn met de Brusselse Small Business Act, zal ook Actiris 
zijn diensten screenen in functie van het “think small first”-principe.  
Eén van de belangrijkste sleutels om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, is de 
volledige  potentiële arbeidsreserve aan te spreken. 

 
- Om te vermijden dat personen te lang in een uitkeringssysteem blijven zitten, vraagt 

UNIZO dat er een skillsassessment plaats vindt. Op deze wijze kan, indien nodig, snel 
voorzien worden in een gepaste vorming of opleiding in het traject naar werk. VDAB 
en Actiris spelen hier een belangrijke rol in. 

(Pag. 23) Gelet op de positieve resultaten van dit beleid (‘Jongerengarantie’) zal de Regering dit 

uitbreiden naar alle werkzoekenden, ongeacht hun leeftijd, tot een “Oplossingengarantie”. 

Werkzoekenden krijgen daarbij een job, een stage, een opleiding of een erkenning van hun 

competenties voorgesteld. De nieuw ingeschreven werkzoekende bij Actiris moet hierbij binnen de 

kortst mogelijke termijn een individueel overzicht voorgesteld krijgen (ervaring, kwalificaties, sterke 

punten en zwakke punten die bijgewerkt moeten worden) en concrete voorstellen betreffende de 

inschakelings- en opleidingssteun die ter beschikking zijn. Dit overzicht voorziet onder meer in een 

proef voor de taalkennis en de kennis van basis informaticatoepassingen.  

UNIZO stelt dan weer tevreden vast dat de Brusselse regering heel wat maatregelen in 
petto heeft om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen, 
waaronder deze ‘Oplossingengarantie’, waarbij een concreet, oplossingsgericht en 
activerend traject (een job, een stage, een opleiding of een erkenning van 
competenties) wordt voorgesteld aan elke werkzoekende, is volgens UNIZO een 
belangrijke stap in de goede richting.  

  
- de oorzaken van de lage participatiegraad op onze arbeidsmarkt van personen met 

een migratie achtergrond moet verder worden geobjectiveerd. Hoe komt het dat de 
werkgelegenheidsgraad van personen  met een migratieachtergrond in België bij de 
laagste van Europa is ? Enkel acties ondernemen op de arbeidsmarkt, is geen garantie 
op het wegwerken van de problematiek. UNIZO vraagt dan ook om grondig werk te 
maken om elk talent te laten ontwikkelen binnen ons onderwijs.  
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(Pag. 26) Daarnaast zal de Regering de Gewestelijke werkgelegenheidsinspectie de nodige 

middelen en instrumenten verschaffen om haar opdracht te vervullen, onder meer bij de strijd 

tegen sociale dumping in gewestelijke en lokale overheidsopdrachten en tegen discriminatie bij de 

aanwerving en op het werk. 

 

UNIZO promoot meer diversiteit op de werkvloer en veroordeelt discriminatie bij 
aanwerving, maar is steeds bezorgd over een op sanctionering gerichte anti-
discrimatiecarcan. 

 
- In het Brussels Gewest biedt Actiris aan bedrijven de mogelijkheid om een 

diversiteitsplan op te stellen en daar financiering voor te krijgen. Er wordt gewerkt aan 
een hervorming van dit instrument, waarbij de  instapmogelijkheden voor KMO’s 
worden verbeterd. De nadruk moet voor UNIZO komen te liggen op de ondersteuning 
bij het uitwerken een competentiegericht aanwervings- en personeelsbeleid. 
 
(Pag. 26) Op grond van de evaluatie van dit beleid zal de Regering analyseren of het aangewezen 

is het regelgevend kader aan te passen om de strijd tegen dit soort discriminatie op te voeren.  

De Regering zal in functie van de drempels, de toekenning van tewerkstellingssteun 

voorwaardelijk maken aan de toepassing van een door Actiris gevalideerd diversiteitsplan met 

duidelijke en meetbare kwantitatieve doelstellingen. 

 

UNIZO steunt deze werkwijze niet. Een competentiegericht aanwervings- en 
personeelsbeleid moet gestimuleerd en ondersteund worden.  

 

Daarnaast gaat de Regering de opleidingen in de onderneming opvoeren, met prioritair de individuele 

beroepsopleiding in de onderneming (IBO) en het alternerend leren, waarbij aan werkzoekenden in 

alternerende opleiding dezelfde rechten worden gewaarborgd als werkzoekenden met een 

opleidingscontract bij Bruxelles Formation of de VDAB Brussel. Daartoe zal de paritaire omkadering van 

deze tools worden versterkt. De opleidingen die verstrekt worden in de onderneming (alternerend leren en 

werken, individuele beroepsopleiding in de onderneming enz.) komen rechtstreeks tegemoet aan de 

behoeften van de bedrijfswereld en aan hun aanwervingsproblematiek (vacatures, tekorten, 

technologische omwentelingen en aanpassing aan de ecologische transitie). 

 
- Oudere werklozen en SWT-ers moeten binnen de werkloosheidsverzekering op 

dezelfde manier behandeld worden als gewone werklozen (vb. degressiviteit, 
beschikbaarheid, voorwaarde van onvrijwillige werkloosheid, enz.). 

(Pag. 24) Oudere werkzoekenden (55+) zijn een uitzondering op de neerwaartse trend van de 

werkloosheidscijfers in Brussel. De Regering zal begeleidingsinitiatieven nemen en specifieke 

integratietools instellen om deze problematiek aan te pakken. Actiris zal een aanbod ontwikkelen 

dat is aangepast aan 55-plussers en de sociale partners verzoeken om een werkstrategie uit te 

werken die is aangepast aan 50-plussers. 

- In afwachting van het realiseren van de beperking van de werkloosheidsuitkering in de 
tijd, moet het systeem efficiënter worden gemaakt. Het onderscheid tussen actieve, 
passieve en aangepaste beschikbaarheid leidt bij de gewestelijke 
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tewerkstellingsdiensten tot veel complexiteit en hindert de efficiënte ondersteuning, 
begeleiding en controle van de betrokken werkzoekenden. Het is tijd om het 
normatief kader met betrekking tot de beschikbaarheid van werklozen opnieuw te 
herzien en verder te vereenvoudigen. 
 

De ‘Oplossingengarantie’ is een positieve benadering die UNIZO sterk apprecieert. Ze 
acht het echter ook noodzakelijk om een sanctioneringsbeleid uit te werken voor 
diegenen die niet wensen in te gaan op dit aanbod. Hiervan is geen sprake in het 
Regeerakkoord.  
 
Hier speelt ook de noodzaak om consequent de definitie van de passende 
dienstbetrekking te hanteren. Dit betekent concreet dat de activering van een 
werkzoekende zich niet mag beperken tot de gewestelijke of provinciale grens. Net 
zoals vacatures moeten ook werkzoekenden, binnen het kader van de passende 
dienstbetrekking, worden “uitgewisseld” met de overige bemiddelingsdiensten. 

 
- In het kader van een snelle (her)tewerkstelling is het noodzakelijk dat elke 

leefloongerechtigde verplicht inschreven is bij de regionale bemiddelingsdiensten. De 
arbeidsmarktregisseurs VDAB en Actiris moeten de regie hebben over de bemiddeling 
naar werk van  leefloongerechtigden naar de arbeidsmarkt. Artikel 60§7 in tijdelijke 
werkervaring mag niet langer als enige doel hebben om leefloongerechtigden terug 
rechten te laten openen in de sociale zekerheid, maar moet deel uitmaken van een 
breder traject naar werk, waar ook ruimte is voor vorming en opleiding.  

(Pag. 24) Ten slotte gaat de Regering verder met de opgestarte hervormingen van de 

tewerkstellingssteun, ook voor de GECO’s en personen die werken onder het statuut « artikel 60 ». 

Deze hervormingen zullen in de loop van de legislatuur geëvalueerd worden. De dienst LINK van 

Actiris zal versterkt worden om verder het trajecteinde van personen die werken onder het statuut 

« artikel 60 » te verbeteren om hun terugkeer naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. 

- In het Brussels Gewest moet de afstemming tussen de centrale en gedecentraliseerde 
diensten, evenals de Jobhuizen en de Missions Locales, versneld worden ingevoerd. 
Hierbij worden ook de PWA’s en Art. 60 begeleid door de OCMW’s, geïntegreerd. 

(Pag. 22) De Regering zal vanaf 2020 de opgerichte sturingsinstrumenten structureel op elkaar 

afstemmen : Het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding (view.brussels), de 

regiedienst voor beroepsopleiding (van Bruxelles Formation) en de Instance Bassin onderwijs-

beroepsopleiding-tewerkstelling (IBEFE), alsook de betrokken diensten van VDAB Brussel. 

Specifieke aandacht zal uitgaan naar de tewerkstellingskansen in Brussel dat elk 

onderwijsnetwerk aanbiedt. 

(Pag. 23) Ten slotte zal de Regering om de partnerwerking tussen de tewerkstelling, de 

beroepsopleiding en het onderwijs (met inbegrip van het volwassenenonderwijs en het hoger 

onderwijs) te versterken, voorstellen dat het Gewest deelgenoot wordt van de 

samenwerkingsakkoorden met betrekking tot het Franstalig kader voor de CFC-certificeringen, de 

Franstalige Dienst voor beroepen en kwalificaties, de Bassin kwalificerend Onderwijs - 

Beroepsopleiding - Tewerkstelling, de erkenning van competenties, zoals dat ook het geval is voor 

de Federatie Brussel-Wallonië en de Franse Gemeenschapscommissie. Het Gewest zal ook 
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onderzoeken of het aangewezen is om dit soort samenwerkingsakkoord te sluiten tussen het 

Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. 

UNIZO maakt deel uit van het BANSPA (Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige 
Sociale Partners), die onvermeld blijft. De afstemming van deze sturingsinstrumenten is 
op zich een goede zaak, maar betekent geen vereenvoudiging op het terrein. De 
‘specifieke aandacht’ waarover sprake, dient zich voor UNIZO en BANSPA te vertalen in 
een Brusselse editie van het ‘schoolverlatersrapport’, zoals de VDAB jaarlijks opstelt. 
UNIZO beschouwt het uiteraard als ‘aangewezen’ dat er met de Vlaamse Gemeenschap 
ene gelijkaardige samenwerking wordt opgezet.  

 
- Er is ook nood aan een snelle screening van de competenties bij nieuwkomers, 

vluchtelingen en asielzoekers. Op deze wijze kan worden toegewerkt naar een zo kort 
mogelijk traject naar werk. Bij het inburgeringstraject van nieuwkomers, vluchtelingen 
en asielzoekers moet voor elkeen maximaal aandacht besteed worden aan het 
professionele perspectief in een brede zin. Dit omvat o.a. het belang van werk, hoe je 
aan werk geraakt, de keuze voor ondernemerschap, etc. 
 
(Pag. 24) De nieuw ingeschreven werkzoekende bij Actiris moet hierbij binnen de kortst mogelijke 

termijn een individueel overzicht voorgesteld krijgen (ervaring, kwalificaties, sterke punten en 

zwakke punten die bijgewerkt moeten worden) en concrete voorstellen betreffende de 

inschakelings- en opleidingssteun die ter beschikking zijn. Dit overzicht voorziet onder meer in een 

proef voor de taalkennis en de kennis van basis informaticatoepassingen. 

(Pag. 28) Parallel hiermee zal het systeem voor de erkenning van competenties die tijdens het 

werk, de opleiding of een levenservaring zijn verworven, versneld worden. In samenwerking met 

de Federatie Wallonië Brussel en de Vlaamse Gemeenschap zal de Regering werken aan een 

hervorming van de gelijkwaardigheid van diploma’s. 

(Pag. 42) De Regering zal een uniek Brussels onthaaltraject uitwerken voor nieuwkomers op basis 

van de gelijknamige GGC-ordonnantie. Zij gaat binnen de bevoegdheid van de GGC een Brusselse 

koepel oprichten die het aanbod moet coördineren, zowel voor wat betreft het aantal beschikbare 

plaatsen als voor de inhoud van het traject, de validering, het aanbod, de uitwisseling van 

praktijken enz.  

De Regering gaat de inclusie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt versterken door middel van 

opleidingen waarbij taalverwerving en beroepsopleiding hand in hand gaan en zal ondersteuning 

bieden aan het tolken in een sociaal milieu om de toegang tot de openbare diensten, 

gezondheidszorg, scholing te vergemakkelijken en zo het samenleven te verbeteren. 

UNIZO juicht dit toe. UNIZO bepleit ook een systematische voorstelling van het 
tweetalig karakter van het Gewest en de mogelijkheden voor een Nederlandstalig 
professioneel traject.  

 
Door de regionalisering van de beroepskaarten krijgen de gewesten de mogelijkheid om de 
invulling van het criterium economische meerwaarde te wijzigen. UNIZO vraagt dat de 
toetsing van de economische meerwaarde soepel wordt ingevuld en dat de nadruk vooral 
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komt te liggen op de controle en opvolging van de sociale en fiscale verplichtingen, tijdens de 
(eerste jaren van de) beroepsactiviteit.  

 

Er is spijtig genoeg geen sprake van een dergelijke herziening.  

 
UNIZO pleit ervoor dat de regio’s een eigen regelgeving uitwerken rond arbeidsmigratie voor 
hooggeschoolden, die gebaseerd is op de behoeften van de eigen arbeidsmarkt.  De 
mogelijkheid moet gecreëerd worden om werknemers binnen de afgeleverde gecombineerde 
vergunning van werkgever te laten veranderen op een flexibele, maar gecontroleerde manier. 
Bovendien moeten alle vergunningen binnen een termijn van 90 dagen worden afgeleverd. 
Dat is de manier om de aantrekkelijkheid van de verschillende Gewesten op het vlak van 
economische migratie te behouden. UNIZO bepleit in het kader van migratie voor een 
perfecte afstemming tussen de verblijfsvergunning en de arbeidsvergunning. Dit houdt in dat 
wie hier mag verblijven, hier ook mag werken zonder bijkomende voorwaarden m.b.t. dat 
werk. UNIZO vraagt om de termijn van de arbeidskaart B in Brussel te verlengen van één naar 
drie jaar voor hooggeschoolden zoals in Vlaanderen, en ook voor midden- en laaggeschoolden 
te werken met een zogenaamde ‘dynamische knelpuntberoepenlijst’.  

(Pag. 23) Omdat de Regering zich bewust is van de problemen die ondernemingen ondervinden 

om bepaalde functies ingevuld te krijgen, zal zij een actieplan opstellen om de tekorten aan 

arbeidskrachten en de knelpuntberoepen in te dijken. Dit plan vereist onder meer een evaluatie 

van de wetgeving op de arbeidsvergunningen en de promotie van weinig aantrekkelijke beroepen.  

UNIZO zal graag meewerken aan de evaluatie van de wetgeving op de 
arbeidsvergunningen.  

 

De interregionale samenwerkingsovereenkomsten tussen de regionale publieke 
bemiddelingsdiensten moet verder geïntensifieerd worden door oa. uitdagende KPI’s voorop 
te stellen.  

(pag. 24) De Regering blijft ook de interregionale arbeidsmobiliteit van de Brusselse 

werkzoekenden bevorderen. Daartoe zal de samenwerking tussen Actiris, de VDAB en Forem 

worden opgevoerd. De rol van mobiliteit en vervoersarmoede zullen in die context eveneens 

worden aangekaart. 

Uiteraard positief, maar de partners moeten met betrekking tot interregionale 
mobiliteit moeten veel tot concrete doelstellingen komen : aantal bereikte 
werkzoekenden, aantal geslaagde matches tussen vacatures en werkzoekenden, aantal 
opleidingen, etc. De ‘interregionale’ dienstverlening moet ook vertrekken vanuit de 
behoefte van de werkgever.   

Ondernemingen uit de sociale economie ontwikkelen regelmatig reguliere economische 
activiteiten. Doordat ze subsidies en lastenverlagingen krijgen kunnen ze daarbij aan zeer 
voordelige tarieven concurreren. Hoewel UNIZO de doelstelling achter sociale economie 
ondersteunt, kan het niet de bedoeling zijn om de reguliere economie met 
gemeenschapsmiddelen te beconcurreren. Het probleem van de deloyale concurrentie loert 
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te vaak om de hoek en speelt zich af op verschillende gebieden, zoals tewerkstelling, 
fiscaliteit, overheidsopdrachten, etc. UNIZO vertrekt vanuit de doelgroepwerknemer binnen 
de huidige sociale economie en niet langer de structuur die eraan verbonden is. Concreet wil 
UNIZO naar een model waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt gecompenseerd wordt en niet 
langer de plaats van tewerkstelling. Reguliere ondernemingen moeten bij het aanwerven van 
werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt dezelfde tegemoetkoming krijgen als 
bedrijven uit de sociale economie. Het rendementsverlies en ondersteuningsnood zijn de 
basis voor deze compensatie. Ook samenwerking met sectoren moet verder gestimuleerd 
worden. Tot slot vraagt UNIZO aan de regeringen dat ze een duidelijk kader creëert 
waarbinnen de sociale economie kan werken, die niet deloyaal is aan de reguliere economie. 

(pag. 70) Duurzame sociale werkgelegenheid blijft een ontbrekende schakel in de Brusselse sociale 

economie. Sommige doelgroepwerknemers hebben een langer traject nodig en een bepaald 

aantal werknemers zal nooit in het reguliere circuit belanden. De organisaties moeten meer 

mogelijkheden krijgen om te werken op lange termijn en in bepaalde gevallen zelf duurzame 

sociale jobs te creëren (naar het voorbeeld van de beschutte werkplaatsen). Daarvoor kan 

samengewerkt worden met andere sectoren. 

Zij zal zich in overleg met de sociale partners inzetten voor een bewustmaking rond de sociale 

economie en deze promoten bij de bedrijven, de onderwijsinstellingen en de universiteiten. Zij zal 

jaarlijks ook een evenement organiseren om de gewestelijke, nationale en internationale 

stakeholders van de sector samen te brengen. 

(Pag. 24) Daarnaast zal de Regering in de wijken die hiervoor statistisch het meest relevant zijn, 

een pilootproject opstarten naar het Frans model van de “Territoires Zéro chômeur de Longue 

durée”, maar dan aangepast aan de Brusselse stedelijke realiteit. Het doel hiervan is beter 

tegemoet komen aan de behoeften van het Gewest en de competenties van de werkzoekenden. 

UNIZO zal in het overleg met de sociale partners het probleem van de deloyale 
concurrentie op verschillende gebieden, zoals steunmaatregelen voor tewerkstelling, 
fiscaliteit,  overheidsopdrachten, enz, aankaarten. Deze bezorgdheid, maar ook de 
mogelijkheden die het zogenaamde ‘normaal economisch circuit’ biedt voor de 
doelgroepwerknemers, wordt volgens UNIZO onvoldoende meegenomen door de 
Brusselse Regering. Wellicht biedt de voorgestelde ‘samenwerking met andere 
sectoren’ mogelijkheden voor de privésector.  

Innovatie en digitalisering      

KMO’s zullen zich moeten aanpassen aan het digitale tijdperk. Ultrasnelle netwerken vormen 
de ruggengraat van het internet of things en de Smart City. Snelheid, dekkingsgraad, 
voldoende concurrentie en toegankelijke prijzen zijn cruciale voorwaarden voor een 
kwalitatieve, digitale infrastructuur. De stralingsnormen 5G dienen de aanbevelingen van de 
Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie te volgen.  

 (pag. 64) Tot slot zal de uitrol van nieuwe technologieën voor gegevensverzending (5G en andere) 

gebeuren met inachtneming van het voorzorgsbeginsel en pas nadat de impact op het milieu en 

de volksgezondheid, de economische efficiëntie, de gegevensbeveiliging en het respect voor de 

privacy geëvalueerd zijn. 
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Voor UNIZO moet de uitrol van de 5G ‘onverwijld’ worden gerealiseerd als het Brussels 
Gewest een voortrekkersrol wil spelen.  Er bestaan bijv. al normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en in een twaalftal Europese steden zijn er reeds 
licenties geveild voor 5G-frequenties. Alle nieuwe digitale technologieën en 
toepassingen vereisen een snelle connectiviteit die enkel mogelijk is door 5G-netwerk. 
Geen zelfrijdende wagens en internet of things zonder supersnel internet.  

Specifiek voor de Brusselse context vraagt UNIZO aan Innoviris om meer aandacht te 
besteden aan sensibilisering over innovatie in Brusselse KMO’s. Het aanbod is er met een 
breed gamma van programma’s, maar KMO’s (zowel starters als groeiers) dienen meer te 
worden aangemoedigd om in te tekenen op dit aanbod. Dit vereist een communicatie die 
gericht inspeelt op de behoeften en verwachtingen van innovatieve bedrijven in Brussel.  

(pag. 64) Het Gewest moet dan ook meer investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

Daarbij zal het Gewest actief bijdragen tot de nationale doelstelling van 3% van het BBP (met een 

derde van de openbare sector) dat wordt besteed aan onderzoek en ontwikkeling.  

(pag. 65) De Regering zal zorgen voor een grotere wisselwerking tussen de verschillende 

instrumenten om onderzoek, ontwikkeling en innovatie te ondersteunen, zodat zij alle stadia in de 

ontwikkeling van een innoverende dienst of een innoverend product bestrijken. Daartoe zal zij 

erop toezien dat de openbare instanties nauwer met elkaar samenwerken om zo de bedrijven in 

alle stadia van hun ontwikkeling beter te ondersteunen. Meer algemeen zal zij aansturen op een 

sterkere samenwerking tussen de bedrijfswereld en de academische onderzoekssector. De 

Regering zal ook meer ondersteuning bieden voor innovatie in de verenigingssector. 

UNIZO apprecieert de volgehouden aandacht voor innovatie.  

Export  

In het Brussels Gewest werd begin 2018 de dienst Brussels Invest & Export ondergebracht in 
een groter geheel, Hub.brussels, dat alle diensten voor de begeleiding en ondersteuning van 
de Brusselse ondernemers bundelt. In 2017 werden ook de steunmaatregelen voor de export 
geactualiseerd. Het maken van prospectiereizen, maar ook het uitnodigen van prospecten 
wordt ondersteund. Wat het netwerk van buitenlandse handelsattachés betreft, kan Brussels 
Invest & Export rekenen op samenwerkingen met AWEX en FIT in de meeste buitenlandse 
posten. In dit domein zal meer intense samenwerking tussen de verschillende Gewestelijke 
diensten ter ondersteuning van de export, o.a. door gezamenlijke missies en 
gemeenschappelijke buitenlandse attachés, tot efficiëntiewinsten kunnen leiden.  

(pag. 71) Daartoe zal de Regering een geïndividualiseerde exportbegeleiding uitwerken en 

maatregelen en instrumenten invoeren om de Brusselse bedrijven ertoe aan te zetten zich te 

wagen op markten met een groot groeipotentieel, in geografische gebieden zoals Zwart-Afrika en 

Zuid-Azië, in sectoren zoals de nieuwe technologieën of in ondernemingscategorieën zoals de 

nieuwe export. Met het oog daarop zal het netwerk van economische en handelsattachés 

regelmatig geoptimaliseerd worden. 

Met het oog daarop zal een stevig city marketingbeleid ontwikkeld worden, waarbij gedeeld 

gebruik gemaakt zal worden van de Brusselse netwerken van 72 economische en handelsattachés 

(gecoördineerd door hub.brussels) en van de toeristische attachés van visit.brussels. 
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UNIZO staat positief tegenover deze doelstellingen. 

 

Een efficiënte overheid  

 
- Een verderzetting van de administratieve vereenvoudiging met de invoering van het 

principe “one euro in, three euro out”.  Alle maatregelen die leiden tot een toename 
van de kosten voor een onderneming, moeten gepaard gaan met maatregelen die drie 
keer zoveel kostenreducties opleveren.  Met andere woorden, elk euro extra lasten 
moet gecompenseerd worden door minstens drie euro aan vermindering van lasten. 
 

- Een masterplan voor digitale topinfrastructuur in het Brussels Gewest  

(Pag. 5) De Regering stelt bij de uitwerking van de eerste begroting een Gewestelijk Plan 

voor Strategische Investeringen 2020-2025 vast. Op basis daarvan blijft de mogelijkheid 

bestaan om een deel van deze strategische investeringen buiten het begrotingstraject te 

houden jaarlijks te evalueren bij de uitwerking van het stabiliteitsprogramma. 

(Pag. 62) Het komt er niet enkel op aan de bedrijven te ondersteunen om de digitale 

omslag te maken, maar ook en vooral een “smartcity.brussels” ecosysteem tot stand te 

brengen, dat economische kansen biedt voor onze ondernemers, start-ups en KMO’s en 

dat de overheid en de privésector op een vernieuwende wijze laat samenwerken. 

 (pag. 63) Verder zal de Regering, door ook in Brussel een Digitale Lente te laten 

plaatsvinden, het grote publiek bewust maken van en in aanraking brengen met de 

nieuwe technologieën en tegelijk de aandacht vestigen op de verwezenlijkingen en het 

werk van de bedrijven, universiteiten en kunstenaars die in dat domein actief zijn.  

 (pag. 63) Verder zal de Regering in het gewest gratis wifi ontwikkelen rond een heus 

netwerk van digitale openbare ruimten (DOR). Aan het einde van de legislatuur zal elke 

gemeente beschikken over minstens één DOR die volledig uitgerust is met materiaal en 

begeleidend personeel. De Regering zal het gewestelijk glasvezelnetwerk consolideren en 

het lager onderwijsnet aansluiten op de gewestelijke glasvezel. Zij zal het ook uitbreiden 

naar de collectieve openbare voorzieningen en samenwerken met Vivaqua en Sibelga om 

de uitrol van glasvezel in het gewest te vergemakkelijken. Om de kwaliteit, de efficiëntie 

en de interactiviteit van de openbare diensten te verbeteren, zal de Regering een 

openbaar platform ontwikkelen om alle applicaties die verband houden met de smart city, 

zowel van de overheid als van de burgers, samen te brengen en de stad en haar inwoners 

meer mogelijkheden te bieden op het vlak van interoperabiliteit en gegevensuitwisseling. 

- Een doorgedreven open data beleid  
 

(pag. 64) De Regering steunt een “open data-beleid” voor openbare gegevens, dat erop 

gericht is oplossingen te ontwikkelen voor de samenleving (e-gezondheid, mobiliteit, 

bestuur, enz.). Zij zal ook haar steun toezeggen aan slimme systemen die de privacy 

respecteren en een heuse maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde 

inhouden voor de opdrachten die het Gewest moet vervullen op het vlak van mobiliteit, 

afvalverwerking, het beheer van bouwplaatsen, enz. 
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Voor UNIZO kan de ambitie van het Brussels Gewest rond ‘smartcity.brussels’ niet groot 
genoeg zijn. Het aanstellen van een verantwoordelijke Minister (voorheen een 
Staatssecretaris) en het opnemen van deze ambitie in het Gewestelijk Plan voor 
Strategische Investeringen zijn belangrijke voorwaarden.   

 

Oneerlijke concurrentie   

 
- Een zelfde tegemoetkoming voor de reguliere economie als de sociale economie bij 

aanwerving van kansengroepen. Reguliere ondernemingen moeten bij het aanwerven 
van werknemersgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt dezelfde 
tegemoetkoming krijgen als bedrijven uit de sociale economie. 

- Het spreekt voor zich dat overheidsinstanties bepaalde opdrachten moeten vervullen 
die het algemeen belang aangaan, en vanuit die context niet mogen worden 
onderworpen aan de normale marktwerking. Omgekeerd geldt dan uiteraard ook dat, 
wanneer een overheidsinstantie goederen of diensten op de markt brengt, ze ook 
moet beschouwd worden als een onderneming, en dus aan dezelfde regels en 
voorwaarden onderworpen moet zijn als ‘normale’ ondernemingen. UNIZO vraagt dat 
hiervoor, naar het Nederlandse voorbeeld, verplichte gedragsregels voor overheden 
die deelnemen aan openbare aanbestedingen worden afgesproken. 
 
Leefmilieu en Energie  

(Pag. 3) Het Gewest werkt een langetermijnstrategie uit met bindende doelstellingen en voert een 

evaluatiekader in op basis van een ’Brusselse ordonnantie voor het klimaat’. 

Uit een UNIZO-bevraging blijkt dat 83% van de ondernemers vindt dat de energieprestatie-
eisen (isolatie, ventilatie, …) voor gebouwen een maximum bereikt hebben. Ze mogen niet 
nog strenger worden in de eerstvolgende jaren, want dan wordt (ver)bouwen onhaalbaar en 
onbetaalbaar. Als men na een periode van meerdere jaren toch weer een verstrenging van de 
eisen (E-peil, S-peil, …) zou overwegen, moet er eerst een grondige evaluatie, impactanalyse 
en kosten-batenanalyse uitgevoerd worden. 

(Pag. 98) De Regering wil een globaal energiebeleid voeren dat gericht is op het verbeteren van de 

energieprestaties, zowel op het vlak van verbruik als op dat van productie. De Regering verbindt 

zich ertoe de Strategie voor de Duurzame Renovatie van de Gebouwen in Brussel volledig uit te 

voeren, in overeenstemming met de verbintenissen van het Nationaal Klimaat- en Energieplan 

(NKEP). 

Om de transitie naar meer circulaire economie in het Brussels Gewest aan te moedigen, dient 
men de obstakels voor stockage van afvalstoffen (met het oog op latere voorbewerking voor 
hergebruik of  recyclage) weg te werken. Zo zou de verplichting om een milieuvergunning aan 
te vragen voor stockage van meer dan 25 kg afvalstoffen moeten worden herzien.  

(Pag. 4) Daartoe zal het Gewest de transitie centraal stellen in zijn economische strategie en zal 

het geleidelijk alle economische ondersteuningsinstrumenten richten op koolstofarme 

productiemodellen, op de circulaire en regeneratieve economie, op sociaal en democratisch 

ondernemerschap en op de digitalisering van de economie. 
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(Pag. 58) Voor de Regering is het noodzakelijk om over te stappen van een lineair economisch 

model naar een circulair economisch model. (…)  Deze ontwikkeling vereist de toepassing van een 

coherente visie en strategie voor de versterking van de circulaire economie en de integratie ervan 

in de gewestelijke beleidsvoering (rond economie, werk en opleiding, R&I, leefmilieu, ruimtelijke 

ordening, afvalbeheer, enz.) en daarbij wisselwerkingen te bevorderen en de verschillende 

stakeholders en initiatieven op dit gebied te coördineren. 

UNIZO zal de ondernemers informeren en ondersteunen bij hun transitie naar een meer 
circulaire economie, die als een rode draad in het Brussels Regeerakkoord zit. 
Bovenstaande maatregel maakt deel uit van de ‘Circular Regulation Deal‘ die niet 
vermeld wordt in het Regeerakkoord, maar, daar gaat UNIZO van uit, wel deel uitmaakt 
van de ‘integratie in de gewestelijke beleidsvoering’.   

UNIZO ziet geen heil in statiegeldsystemen voor blikjes en plastic drankverpakkingen, maar wil 
volop inzetten op meer en betere recyclage van verpakkingen.  

(Pag. 105) De Regering bevestigt dat zij streeft naar een volledig gescheiden ophaling van 

voedingsafval en dat zij de sortering van dat afval tegen 2023 verplicht wil maken. De Regering zal 

een systeem van statiegeld voor blikjes en plastic flessen invoeren.  

UNIZO verzet zich tegen een systeem van statiegeld voor blikjes en plastiek flessen. Nog 
afgezien van onze algemene tegenargumenten dat dit qua opvolging, opslag en 
verwerking niet haalbaar is voor veel kleinere winkels, zal de eenzijdige invoering in het 
qua oppervlakte kleine hoofdstedelijke gewest ertoe leiden dat consumenten hun 
dranken goedkoper net over de gewestgrens zullen gaan kopen.  


