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EERSTE PIJLER: ENGAGEMENTEN VAN HET GEWEST 

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

Rudi Vervoort 

Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale 

ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en 

biculturele zaken van gewestelijk belang 

 

 

 

 

 

Elke Van den Brandt 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor mobiliteit, openbare 

werken en verkeersveiligheid 

 

 

 

 

 

Alain Maron 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, 

leefmilieu, energie en participatieve democratie 

 

 

 

 

 



 

Sven Gatz 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor financiën, begroting, 

openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel 

 

 

 

 

Bernard Clerfayt 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor werk en 

beroepsopleiding, digitalisering, plaatselijke besturen en dierenwelzijn 

 

 

 

 

Nawal Ben Hamou 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor huisvesting en gelijke 

kansen (bevoegdheden gedelegeerd door Minister-President Rudi Vervoort) 

 

 

 

 

Barbara Trachte 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor economische 

transitie en wetenschappelijk onderzoek (bevoegdheden gedelegeerd door Minister Alain 

Maron) 

 

 

 

Pascal Smet 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor stedenbouw en 

erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, buitenlandse handel en brandbestrijding 

en dringende medische hulp (bevoegdheden gedelegeerd door Minister Sven Gatz) 



 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en social-

profitsector 

 

 

Jan De Brabanter 

Voorzitter van de Raad 

 

 

Anton Van Assche 

Voorzitter van de Kamer van de Middenstand 

 

 

Emmanuel Deroubaix 

Vertegenwoordiger van BRUXEO 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties 

 

 

Estelle Ceulemans 

Secretaris-generaal – ABVV 

 

 

Paul Palsterman 

Regionaal secretaris – ACV 

 

 

Philippe Vandenabeele 

Secretaris – ACLVB Brussel  



 

TWEEDE PIJLER: ENGAGEMENTEN VAN HET GEWEST EN DE GEMEENSCHAPPEN 

Woord vooraf 

In het verlengde van de doelstellingen van de tweede pijler van de Strategie 2025 beoogt de tweede 

pijler van de Strategie GO4Brussels 2030 de gekruiste beleidsinitiatieven rond werkgelegenheid en 

opleiding te richten op de specifieke kwestie van de kwalificaties en de allianties tussen 

werkgelegenheid en milieu te ondersteunen. Over de inhoud ervan wordt overleg gepleegd met de 

sociale gesprekspartners die zetelen in de Economische en Sociale Raad van het Gewest en, voor de 

zaken die hen aanbelangen, met de gemeenschapsregeringen. 

De overlegfase met de leden van de Economische en Sociale Raad heeft haar beslag gekregen, maar 

het overleg met de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel en de Vlaamse Regering loopt nog 

steeds. De werkzaamheden met de verschillende ministeriële kabinetten zijn immers begin december 

2019 begonnen en zullen niet vóór de sociale top van 16 januari afgerond zijn. Daarom wordt 

voorgesteld om het overleg met de gemeenschapsregeringen voort te zetten op basis van het 

document zoals dit door de Brusselse Regering en de Economische en Sociale Raad op de Sociale Top 

goedgekeurd wordt. 

Zonder exhaustief te willen zijn, gaat de Brusselse Regering op zoek naar samenwerking met de 

Gemeenschappen om de beleidswerven van de doelstellingen 2.1 (De jongerengarantie verder 

uitvoeren), 2.3 (De gekruiste beleidsinitiatieven werk-opleiding versterken), 2.4 (De uitvoering van het 

Brussels Programma voor het Onderwijs en de Jeugd voortzetten), 2.6 (Actief samenwerken met de 

andere Gewesten en Gemeenschappen) en 2.8 (Bijdragen aan het Europees beleid inzake economie, 

werk en insluiting) tot een goed einde te brengen.  

Het doel van de Brusselse Regering blijft om snel te komen tot een programmadocument, dat 

gezamenlijk opgesteld wordt door de bevoegde ministers van de Federatie Wallonië-Brussel, 

Vlaanderen, de Franse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse sociale partners. 

 

  



 

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Gemeenschapscolleges 

Rudi Vervoort 

Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor territoriale 

ontwikkeling en stadsvernieuwing, toerisme, de promotie van het imago van Brussel en 

biculturele zaken van gewestelijk belang 

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), bevoegd voor 

onderwijs, crèches, cultuur, personen met een handicap, toerisme en schoolvervoer 

Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

(GGC) 

 

 

 

 

Elke Van den Brandt 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor mobiliteit, openbare 

werken en verkeersveiligheid 

Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor 

begroting, welzijn, gezondheid, gezin en stedelijk beleid 

 

 

 

 

Alain Maron 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor klimaattransitie, 

leefmilieu, energie en participatieve democratie 

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), bevoegd voor 

maatschappelijk welzijn en gezondheid 

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

bevoegd voor gezondheid en maatschappelijk welzijn 

 

 

 



 

Sven Gatz 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor financiën, begroting, 

openbaar ambt, de promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel 

Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor onderwijs 

en scholenbouw 

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

bevoegd voor gezinsbijslagen, openbaar ambt, financiën, begroting, externe betrekkingen en 

filmkeuring 

 

 

 

 

Bernard Clerfayt 

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor werk en 

beroepsopleiding, digitalisering, plaatselijke besturen en dierenwelzijn 

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), bevoegd voor 

beroepsopleiding en internationale betrekkingen 

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), 

bevoegd voor gezinsbijslagen, openbaar ambt, financiën, begroting, externe betrekkingen en 

filmkeuring 

 

 

 

 

Nawal Ben Hamou 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor huisvesting en gelijke 

kansen (bevoegdheden gedelegeerd door Minister-President Rudi Vervoort) 

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), bevoegd voor sociale 

samenhang en sportinfrastructuur 

 

 

 

 



 

Barbara Trachte 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor economische 

transitie en wetenschappelijk onderzoek (bevoegdheden gedelegeerd door Minister Alain 

Maron) 

Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), 

bevoegd voor promotie van de gezondheid, gezin, begroting en openbaar ambt 

 

 

 

 

Pascal Smet 

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor stedenbouw en 

erfgoed, Europese en internationale betrekkingen, buitenlandse handel en brandbestrijding 

en dringende medische hulp (bevoegdheden gedelegeerd door Minister Sven Gatz) 

Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), bevoegd voor cultuur, 

jeugd, sport en gemeenschapscentra 

  



 

Voor de representatieve organisaties van werkgevers, middenstand en social-

profitsector 

 

 

Jan De Brabanter 

Voorzitter van de Raad 

 

 

Anton Van Assche 

Voorzitter van de Kamer van de Middenstand 

 

 

Emmanuel Deroubaix 

Vertegenwoordiger van BRUXEO 

 

 

Voor de representatieve werknemersorganisaties 

 

 

Estelle Ceulemans 

Secretaris-generaal – ABVV 

 

 

Paul Palsterman 

Regionaal secretaris – ACV 

 

 

Philippe Vandenabeele 

Secretaris – ACLVB Brussel 


