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Inbehandelingneming 

Op woensdag 29 april 2015 kondigde de minister van Financiën de oprichting aan van een expertengroep 
over de toekomst van de Belgische financiële sector. De missie van de expertengroep bestaat uit een 
bredere reflectie over het Belgisch financieel landschap door een stand van zaken op te maken van de 
uitdagingen voor de sector na de financiële crisis van 2008 en uit het onderzoeken van de 
toekomstperspectieven voor de sector. De expertengroep publiceerde haar bevindingen en 
aanbevelingen en deze werden begin februari 2016 voorgesteld aan subcommissie Financiële Sector die 
belast is met de opvolging hiervan binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, hierna de 
subcommissie genoemd. Om de adviezen en bedenkingen van het rapport om te zetten in concrete 
voorstellen werden er drie werkgroepen opgezet, die nadien door het Permanent Overlegorgaan worden 
besproken. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, hierna de Raad genoemd, maakt deel uit van het 
Permanent Overlegplatform, subgroep 1 (Regulatory and supervisory issues) en subgroep 2 (Financing 
for the real economy). 

Binnen deze werkgroepen werden er drie voorstellen en bijhorende subvoorstellen overgemaakt aan het 
Permanent Overlegplatform. In subgroep 1 ‘Regulatory and supervisory issues’ betreft dit: 

- Enhancing resilience of real estate market 
- Belgian financial stakeholders group 
- Mitigating excessive risk-taking behaviour 
 
In subgroup 2 ‘Financing for the real economy’ werden er binnen de volgende thema’s voorstellen 
geformuleerd: 

- Brussels as a financial centre 
- Facilitating financing of long term investments 
- Supporting the real economy 
 
Voor subgroup 3 ‘Digitalization’ werden binnen de volgende thema’s voorstellen overgemaakt: 

- Establishing a Digital Community  
- Enhancing the attractiveness of digital financial services  
- Helping the financial sector to make Belgium a safe and resilient place to do and develop digital 

business 
 
Bij brief van 8 september 2016 heeft de Raad minister Van Overtveldt verzocht om een voldoende ruime 
reflectieperiode om zich te kunnen uitspreken over de belangrijke financiële beleidsopties die van sociaal-
economisch belang zijn. Gelet op de veeleer technische focus van de werkgroepen en de beperkte 
beschikbare tijd om op de ontwerpvoorstellen te reageren, was het voor de Raad immers moeilijk om 
tijdig een maatschappelijk compromis te bereiken en ingang te doen vinden in de finale voorstellen. 

Ter voorbereiding van de vergadering van het Permanent Overlegplatform op 18 november 2016 werd 
de Raad gevraagd om te reageren op de finale voorstellen van het Overlegplatform. Bij brief van 24 
november 2016 heeft de Raad minister Van Overtveldt geïnformeerd dat de Raad, zoals beslist tijdens 
de vergadering van het dagelijks bestuur van 23 november 2016, binnen een termijn van een maand 
advies zal uitbrengen over de voorstellen binnen het Permanent Overlegplatform. 

De subcommissie is daartoe bijeengekomen op 29 november, 15 december en 22 december 2016. 

Het ontwerpadvies werd op 18 januari 2017 door de plenaire vergadering goedgekeurd.  
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Advies 

1 Algemene bedenkingen 

De financiële sector heeft verstrekkende effecten op de hele Belgische economie en bevindt zich op een 
kruispunt van heel veel belangen. De sociale gesprekspartners zijn daarom erg begaan met de 
ontwikkelingen binnen deze sector. Zij zijn dan ook verheugd dat de Raad betrokken werd in de 
werkzaamheden van de High Level Expert Group die de toekomst van de Belgische financiële sector 
bestudeert (HLEG) en wensen absoluut om ook in de toekomst betrokken te blijven bij de verdere 
werkzaamheden van het Permanent Overlegplatform. Gelet op de kwetsbaarheden van de sector die de 
financiële crisis aan het licht bracht, steunt de Raad ook ten volle deze zoektocht naar manieren om de 
stabiliteit en werking van het financiële systeem te verbeteren. Tegelijk is het van belang de nodige 
beleidsaandacht te besteden aan de werkgelegenheid en de mogelijkheden voor de duurzame 
ontwikkeling van deze belangrijke economische sector, wat eveneens de economische perspectieven en 
het economisch groeipotentieel zou versterken. Zeker in de Brexit-context van vandaag is een dergelijke 
evenwichtige beleidsaanpak, met tegelijk aandacht voor financiële stabiliteit en 
ontwikkelingsmogelijkheden, meer dan raadzaam. 

Op momenten dat de financiële sector instabiel is, moet er snel worden gereageerd om ontsporingen met 
erg negatieve gevolgen voor de reële economie te vermijden. Nadien moeten dergelijke 
spoedmaatregelen en de algemene werking van de sector worden geëvalueerd om deze structureel te 
verbeteren. Omwille van het grote belang van deze hervormingen en de noodzaak om deze voor de 
rechtszekerheid niet voortdurend te wijzigen, is het belangrijk dat ze steunen op een breed en stevig 
maatschappelijk draagvlak. 

De Raad is tevreden dat de HLEG heeft aangewezen waar hervormingen wenselijk zijn en dat deze 
binnen verschillende werkgroepen worden vertaald in mogelijke beleidsopties. De leden van de Raad 
hebben vastgesteld dat de discussies binnen deze werkgroepen veelal van technische aard zijn. De 
vertegenwoordigers van de regulatoren en van de financiële sector, die de meerderheid van deze 
werkgroepen uitmaken, beschikken hiervoor over de nodige deskundigheid. De leden van de Raad 
hebben een meer sociaaleconomische focus en leverden daardoor weinig technische input. Er heerst 
echter de indruk dat hier omwille van de technische focus van de werkgroepen weinig aandacht aan werd 
besteed, zodat de huidige voorstellen niet altijd de volledige steun van alle sociale partners en een 
maatschappelijk draagvlak genieten.  

Er worden in dit advies een aantal verbeterpunten aangeduid zodat de huidige voorstellen van de 
verschillende werkgroepen, die al heel wat waardevolle elementen bevatten, nauwer aansluiten bij de 
voorkeuren van de sociale partners. 

In verschillende tekstvoorstellen wordt er gepleit voor de oprichting van een nieuw platform, task force of 
adviesorgaan. De meerwaarde hiervan t.o.v. reeds bestaande overleg- en adviesorganen is echter niet 
altijd duidelijk. De hervormingen van de financiële sector zouden moeten streven naar een rationalisering. 
Nieuwe initiatieven zouden dan ook zo veel mogelijk binnen bestaande instellingen en structuren moeten 
worden ondergebracht. Bestaande overlegorganen zoals onder meer de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven, de Nationale Arbeidsraad, de Hoge Raad voor Economische beroepen, de Raad voor 
Verbruik en de Commissie voor Verzekeringen,… beschikken over voldoende expertise om op een 
efficiënte manier nieuwe en bestaande initiatieven te toetsen aan hun doelmatigheid en maatschappelijk 
draagvlak. De samenstelling van deze overlegorganen is bovendien representatiever dan de 
samenstelling die wordt voorgesteld voor eventuele nieuw op te richten overleg- en adviesorganen. 
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Daarnaast lijken heel wat voorgestelde initiatieven niet exclusief onder de bevoegdheid van de Minister 
van Financiën te vallen. De voorstellen m.b.t. digitalisatie en cyberveiligheid hebben bv. heel wat 
raakpunten met het beleidsdomein van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, 
Telecom en Post; de minister van Justitie en de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Dit is 
logisch aangezien de ontwikkeling van een goedwerkend financieel systeem een diepgaande 
sociaaleconomische omschakeling vereist die tal van beleidsterreinen raakt. Het is belangrijk dat de 
transversale beleidsvoorstellen, die niet enkel de financiële sector aanbelangen, worden uitgewerkt in 
een breder kader, in samenwerking met de andere bevoegde ministers en met de bestaande 
overlegorganen, zoals de Raad, die met dit doel werden opgericht. 

Verschillende voorstellen zouden een weerslag kunnen hebben op de arbeidsvoorwaarden binnen de 
financiële sector en zouden bijgevolg eveneens aan bod moeten komen in het sectoraal overleg. We 
denken bv. aan het voorstel om het personeel van financiële instellingen opleidingen te geven om 
excessieve risicovorming te vermijden, waarbij er inderdaad wordt aangegeven dat de sector hierover 
een akkoord zou moeten bereiken. 

2 Bedenkingen bij huidige voorstellen 

In dit advies beperken de sociale partners zich tot enkele algemene bedenkingen bij de huidige 
voorstellen.  

2.1 Regulatory & Supervisory issues 

2.1.1 Enhancing resilience of real estate market 

Het is positief dat er recent nieuwe maatregelen werden ingevoerd of aangekondigd om de weerbaarheid 
van de financiële sector tegenover potentiële neerwaartse bewegingen op de vastgoedmarkt te 
verhogen. Eventuele nieuwe maatregelen zouden enkel moeten geïmplementeerd worden nadat het 
effect ervan, evenals van de recent genomen maatregelen, is bestudeerd. Dergelijke analyses dienen 
evenwel nog voorgelegd te worden aan de betrokken actoren en relevante overlegorganen, opdat de 
doelmatigheid van eventuele nieuwe maatregelen kan geanalyseerd worden en potentiële bijkomende 
neveneffecten in kaart kunnen worden gebracht. De Raad is dan ook tevreden dat de NBB het effect van 
de nieuwe regelgeving en van de eventuele invoering van een plafond op de ‘Loan-to-Value’ ratio zal 
bestuderen. Het is ook een goede zaak dat er daarbij rekening wordt gehouden met een veelheid aan 
mogelijke effecten. Uiteraard zijn de sociale partners zich ervan bewust dat in de Europese context (en 
in die van de eurozone) tevens rekening moet worden gehouden met de competenties van Europese 
instanties in deze materie, zoals de ECB en de ESRB. 

De sociale partners blijven echter bij hun standpunt voor wat betreft de mogelijke invoering van zo’n LtV-
plafond. Zij zijn hier geen voorstander van, aangezien de heel diverse effecten hiervan niet altijd kunnen 
worden voorzien. Zo moet rekening gehouden worden met de impact op de bouwsector, op de huurmarkt, 
op de huizenprijzen en op de mogelijkheid om een eigen woning te verwerven, i.f.v. het inkomen van de 
kandidaat-koper. De leden van de Raad zijn dan ook erg geïnteresseerd in de studie van de NBB en 
vraagt dat ze zou worden toegelicht aan de betrokken overlegorganen zoals de Centrale Raad voor het 
Bedrijfsleven, de Raad voor het Verbruik en de Commissie voor Verzekeringen. Indien er 
beleidsconsequenties uit de studie getrokken worden, wenst de Raad verder betrokken te worden. 
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2.1.2 Mitigating excessive risk-taking behaviour 

De Raad is verheugd dat er in het finale voorstel voor het vermijden van excessieve risico’s rekening is 
gehouden met haar eerdere opmerkingen en meent dat de voorstellen om excessieve risico’s te 
vermijden veel nuttige elementen bevatten. Aldus zijn er zeker voordelen in meer opleiding voor een 
betere bewustwording en kennis binnen de sector van de aanwezige risico’s. De leden van de Raad zijn 
ook tevreden dat er voor de vaststelling van de modaliteiten wordt gepleit voor overleg met de 
representatieve organisaties van de werknemers en van de werkgevers van de betrokken sector. Het is 
evenwel niet duidelijk welke “relevante personeelscategorieën” een opleiding zouden moeten volgen. De 
bedoeling moet zijn dat er een voldoende nauwkeurige afstemming is van de inhoud, de doelstelling, de 
kostprijs en de vorm van de opleiding op het profiel van de werknemer (of de zelfstandige, en eventueel 
zijn medewerkers). 

Voor zover de nieuwe ‘Fit and Proper’ vereisten een weerslag hebben op de arbeidsvoorwaarden van 
niet-leidinggevend personeel dienen zij voorwerp uit te maken van sociaal overleg. 

2.2 Financing the real economy  

De leden van de Raad denken dat de voorstellen rond ‘Financing for the Real Economy’ niet volstaan. 
Een reden hiervoor is dat de meeste voorstellen geen duidelijk verband hebben met financiering voor de 
reële economie.  

2.2.1 Brussels as a financial centre 

De sociale partners steunen het idee dat de financiële aantrekkingskracht van Brussel versterkt moet 
worden.  Om de rol van Brussel als aantrekkelijk, dynamisch en duurzaam financieel centrum te 
bestendigen stelt het Overlegplatform onder andere de ontwikkeling van een platform voor de financiering 
van infrastructuurprojecten voor. De sociale partners moedigen investeringen in infrastructuurprojecten 
zeker aan, gezien goed onderhouden transportinfrastructuur, betrouwbare energiebevoorrading, 
kwaliteitsvol vastgoed, degelijke en toekomstgerichte telecom- en digitale infrastructuur en goed 
uitgeruste onderwijsinstellingen een voorwaarde zijn voor economische groei.  De sociale partners 
wensen er wel aan te herinneren dat de overheid haar investeringen op een verantwoorde manier dient 
te financieren en dat PPS-constructies om enkel budgettaire redenen niet aangewezen zijn. Er dient 
daarbij gewaakt te worden over een verantwoorde verdeling van risico’s en baten tussen publieke en 
private partijen die ingegeven is door een economische of maatschappelijke logica en niet uitsluitend met 
het oog op debudgettering. 

Er dient tevens rekening te worden gehouden met reeds bestaande beleidsondersteunende instanties, 
zoals op Europees niveau het European Investment Advisory hub en het European investment project 
portal. Zo is er onder andere, op Vlaams niveau het Vlaams kenniscentrum PPS, op Waals niveau 
SOFICO en Beliris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest1. Het lijkt dan ook raadzaam in deze materie 
de nodige aandacht te besteden aan haalbare en werkbare synergieën.   

De sociale partners zijn van oordeel dat nieuwe initiatieven een duidelijke meerwaarde moeten hebben, 
rekening houdend met de bestaande instanties. Daarom dient gestreefd te worden naar een betere 
coördinatie tussen betrokken overheden. Dat alles uiteraard met respect voor ieders bevoegdheden. 

                                                      
 
1 Het betreft een samenwerkingsverband tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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2.2.2 Facilitating financing of long term investments 

Om bottlenecks in het financieringskanaal zoals de financiering van groeibedrijven, starters, kmo’s en 
infrastructuurinvestering aan te pakken, wordt bekeken hoe o.a. het spaargeld efficiënter kan worden 
georiënteerd naar investeringen die de Belgische economie kunnen ondersteunen, uiteraard opnieuw 
rekening houdend met wat mogelijk is binnen de Europese regelgeving. Er wordt in één van de 
voorstellen van de werkgroepen gepleit voor een modernisering van de fiscaliteit van het spaarboekje, 
o.a. wordt er een herziening van de vrijstelling van roerende voorheffing op spaarboekjes voorgesteld. 
De sociale partners zijn van mening dat op het moment dat de federale regering een fiscale hervorming 
aan het bespreken is, het niet aangewezen is om op een apart forum nieuwe maatregelen te overwegen. 
De leden van de Raad vragen dat eventuele fiscale hervormingen niet exclusief op de financiële sector 
worden afgestemd maar dat deze binnen een breder kader worden opgenomen. De vertegenwoordiger 
van Febelfin steunt evenwel de voorstellen inzake de gereglementeerde spaardeposito’s en het 
individuele pensioensparen zoals deze zijn opgenomen in de voorstellen van de betrokken 
subwerkgroep. 

Om de financiering in infrastructuurprojecten aan te moedigen wordt binnen het Overleg Platform ook 
voorgesteld om pensioenspaarfondsen en – verzekeringen toe te laten om optioneel te investeren in 
junior en equity tranches van infrastructuurprojecten. De sociale partners vinden het goed dat er wordt 
gestreefd naar meer investeringen in infrastructuurprojecten. Gelet op het belang hiervan, vraagt de Raad 
dat zij een nadere toelichting zou krijgen over de mogelijke wetswijziging betreffende het 
beleggingsbeleid van de pensioenspaarfondsen. 

2.3 Digitalization (Fintech & Cybersecurity) 

De sociale partners onderstrepen de noodzaak om aandacht te besteden aan de digitale transformatie 
van de financiële sector. Ook aandacht voor cybersecurity wordt gesteund door de Raad. De voorstellen 
m.b.t. digitalisatie en cyberveiligheid hebben heel wat raakpunten met andere beleidsdomeinen. Het is 
voor de sociale partners belangrijk dat de transversale beleidsvoorstellen, die niet enkel de financiële 
sector aanbelangen, worden uitgewerkt in een breder kader, in samenwerking met de andere bevoegde 
Ministers en met de bestaande overlegorganen, zoals de Raad, die met dit doel werden opgericht. 

Cybersecurity 

De sociale partners delen de bezorgdheid van de HLEG inzake cybersecurity. De Raad vraagt zich af 
wat in dit verband de meerwaarde is van een Belgian Cyber Advisory Council. Daarnaast vereist een 
efficiënte en doeltreffende cybersecurity strategie een gecoördineerde aanpak. Indien een nieuw initiatief 
nodig zou zijn, kunnen de sociale partners dit enkel steunen indien het initiatief ondergebracht wordt 
onder het Centrum voor Cybersecurity België (CCB). Voor zover de oprichting van een Belgian Cyber 
Advisory Council nuttig zou zijn, steunen de sociale partners die dan ook enkel indien ze wordt opgericht 
onder de CCB en de CCB adviseert inzake cyber security in de financiële sector. Om de representativiteit 
van de Advisory Council te versterken valt daarnaast aan te bevelen om de vertegenwoordiging van de 
financiële sector te versterken door er een aantal leden van de Belgische banksector in op te nemen. 
Verder leidt de huidige naamgeving tot verwarring. De Raad zou daarom willen adviseren om de naam 
van de voorgestelde Advisory Council te wijzigen om duidelijk te maken dat het gaat om een werkgroep 
met specifieke focus op de financiële sector die de CCB adviseert en ondersteunt. Tot slot is het 
belangrijk om slechts één nationaal meldpunt te hebben voor cyber-klachten. Momenteel bestaat 
hiervoor cert.be (federale cyber emergency team) dat op 1 januari 2017 geïntegreerd zal worden in het 
CCB. Het is dan ook niet aan te raden om hiernaast een extra meldpunt op te richten.  
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Leverage the financial sector to provide every Belgian citizen with a digital identity thus 
supporting secure online interactions between citizens, companies and authorities’ 

De sociale partners ondersteunen het voorstel indien het gaat om een specifieke maatregel om de 
veiligheid en het vertrouwen van banken en hun klanten te verhogen. Maar als het gaat over het 
aanbieden van een digitale identiteit aan de hele bevolking, dan betreft het een veel bredere maatregel 
die buiten het bereik van de HLEG valt (cf. algemene bedenkingen). Het oprichten van een taskforce die 
o.a. onderzoekt hoe bestaande en nieuwe technologieën (biometrie, video-conferentie…) kunnen worden 
gebruikt voor het identificatieproces van online cliënteel moet in een breder kader worden geanalyseerd, 
samen met andere beleidsdomeinen en sectoren. Het is met andere woorden niet de bedoeling dat 
banken nieuwe initiatieven ontwikkelen om digitale identiteitsproviders worden. Het Belgian Mobile ID-
consortium van Belgische grootbanken en mobiele netwerkoperatoren werd reeds opgericht om samen 
te werken rond mobiele identiteit en digitale privacy. 

Regulatory digital fitness check  

De sociale partners ondersteunen het idee dat er wordt gezocht naar manieren om (i) de aantrekkelijkheid 
van België als hub voor financiële dienstverlening te verbeteren, en (ii) burgers, ondernemingen en 
overheden te ondersteunen in de digitalisering van hun onderlinge interacties op het vlak van de 
financiële dienstverlening.  De uitvoering van een digital fitness check betreft opnieuw een breder kader 
waarbij burgers en ondernemingen als belanghebbende moeten worden betrokken. Een belangrijke 
voorwaarde om een dergelijke fitness check goed te kunnen uitvoeren is dat alle relevante actoren 
worden betrokken. Niet alleen de financiële sector, maar ook werkgevers- en consumentenorganisaties 
dienen geconsulteerd te worden. Daarom zijn de sociale partners vragende partij voor een sterkere 
betrokkenheid van bestaande relevante representatieve (overleg)organen, in functie van hun 
bevoegdheden, en zien zij niet direct toegevoegde waarde in de ontwikkeling van nieuwe adviesorganen 
of task forces. Indien dat laatste toch wordt voorgesteld, zou de beoogde toegevoegde waarde en de 
synergieën t.a.v. de bestaande organen moeten worden verduidelijkt. 

Digitalization: e- skills  

De digitalisering dringt steeds verder door in het maatschappelijke en economische leven. In de toekomst 
zal er, nog meer dan nu, vraag zijn naar digitale vaardigheden. Integratie en gebruik van ICT op school 
wordt daarom steeds belangrijker. België scoort op dit vlak gemiddeld in vergelijking met andere EU-
lidstaten, maar blijft achter tegenover de best presterende landen onder meer wat betreft het aantal 
leerlingen per aangesloten computer, het gebruik van een schoolcomputer bij het leren en de verplichte 
deelname van leraren aan een ICT-opleiding.  

Er dient echter opgemerkt dat niet enkel ‘harde’ kennis met betrekking tot ICT van belang is maar ook de 
zogenaamde ‘soft skills’: vaardigheden zoals probleemoplossend denken, kritisch denkvermogen, 
creativiteit en sociale interactie, die ertoe bijdragen dat de nieuwe generatie ook bij verdere 
technologische vernieuwing inzetbaar blijft op de arbeidsmarkt. Het zijn immers de taken die creativiteit, 
inventiviteit en intuïtie vergen die het moeilijkst om te zetten zijn in algoritmen en dus moeilijk te 
automatiseren zijn. 

Hoewel het belang van voldoende digitale vaardigheden in het kader van de financiële sector uiterst 
belangrijk is, geldt dit ook voor andere sectoren en beleidsdomeinen. De Raad is dan ook van oordeel 
dat dit een thema is dat een bredere aandacht vereist op nationaal en regionaal niveau. 
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3 Voorstellen van de Raad voor het werkprogramma 2017 van het Permanent 
Overlegplatform 

De Raad is van mening dat de voorstellen van het Permanent Overlegplatform te weinig verband houden 
met de financiering van de reële economie. In het bijzonder voor wat betreft de financiering van starters, 
kmo’s en groeiondernemingen, stelde een studie ‘“Hoge groei ondernemingen in België” (CRB 2016-
1136) immers vast dat een beperkte groep van innovatieve groeiers specifieke problemen ondervindt op 
het vlak van financiering. Ook in het advies ‘Verwachtingen van de sociale partners t.a.v. het Belgische 
financiële systeem’ beklemtoonden de sociale partners dat voor een succesvolle structurele 
transformatie van de economie de opstart van ondernemingen belangrijk is, alsook voldoende doorgroei 
van ondernemingen (CRB 2015-1986). Daarnaast is er ook voldoende aandacht nodig voor bestaande 
ondernemingen. In hun advies beklemtoonden zij verder dat er nood is aan een gediversifieerd en 
complementair financieringsaanbod, zodat ondernemingen en consumenten een beroep kunnen doen 
op de meest geschikte financieringsbronnen en gebruik kunnen maken van een financieringsmix die 
aangepast is aan hun specifieke situatie. Hierbij is aandacht nodig voor het verschil in behoeftes tussen 
verschillende types van ondernemingen: starters, micro-ondernemingen, kmo’s, groeiondernemingen, 
grote ondernemingen… Er zijn de voorbije jaren reeds veel initiatieven op deze terreinen genomen.  
Eventuele nieuwe maatregelen dienen rekening te houden met een evaluatie van de bestaande 
initiatieven. Tot slot dient bekeken te worden of er opportuniteiten zijn op het vlak van financiële producten 
met een maatschappelijke meerwaarde voor gezinnen, spaarders en publieke overheden. Bovenstaande 
elementen komen onvoldoende aan bod in de huidige voorstellen van het Permanent Overlegplatform. 

Op verzoek van het dagelijks bestuur van de CRB wordt er binnen de CRB momenteel onderzocht hoe 
België scoort op het vlak van groei/opschaling van ondernemingen, wat de belangrijkste determinanten 
zijn voor voldoende opschaling van ondernemingen en hoe deze vorm van ondernemerschap zou kunnen 
bevorderd worden. Dit gebeurt in samenwerking met de FOD Economie, die dit onderzoekt op vraag van 
de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's, Landbouw en Maatschappelijke integratie belast met 
het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer. Op basis 
van dit onderzoeksproject zal de Raad voorstellen doen om te behandelen binnen het toekomstig 
werkprogramma van het Overlegplatform. Daarnaast zal de Raad ook buiten het onderzoeksproject 
reflecteren over maatschappelijk relevante thema’s die in het kader van het Overlegplatform behandeld 
kunnen worden.  
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Woonden, onder het voorzitterschap van de heer R. TOLLET, voorzitter van de Raad, de plenaire 
vergadering van 18 januari 2017, bij:  

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- 
en verzekeringswezen:  

Mijnheer ROOSENS 

Lid benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen: 

Mijnheer BORTIER 

Lid benoemd op voorstel van de landbouworganisaties:  

Mijnheer GOTZEN 

Lid benoemd op voorstel van de bosbouw: 

Mijnheer COOLENS 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders 
vertegenwoordigen:  

Algemeen Belgisch Vakverbond: Mijnheer QUINTARD  

Algemeen Christelijk Vakverbond: De heren HANSSENS en VAN ZWOL 

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Mijnheer VALENTIN 
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