
Verdeling van de ministeriële bevoegdheden 

 

Eerste minister 
 
Hoofdbevoegdheden 

Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

 

Bijkomende bevoegdheden 

Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land 

Wetgeving over marien milieu  

Federale culturele instellingen  

Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid 

 

Minister van financiën en institutionele hervormingen 

 

Hoofdbevoegdheden 

Federale Overheidsdienst Financiën  

Institutionele Hervormingen: gedeelde bevoegdheid met de Minister van Institutionele Hervormingen (N) 

 

Bijkomende bevoegdheden 
- Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen 

- Financieel beheer van de terreinen en gebouwen van de Federale Staat (Regie der gebouwen) 

- Nationale Loterij: bevoegdheid te organiseren tussen de Minister van Financiën en de Minister van 

Overheidsbedrijven per protocol 

- Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij: voogdij over de dochtermaatschappijen te 

organiseren 

- Verzekeringen : Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen  

- Nationale Delcrederedienst (NDD): samen met de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor 

Ondernemen  

- NV ASTRID: gedeelde bevoegdheid met Minister van Binnenlandse Zaken 

- Verlenen en verlengen van de uitvoervergunningen, bedoeld in de wet van 11 september 1962 

betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, met 

uitzondering van deze die het voorwerp uitmaken van een Europese regelgeving inzake 

vergunningen en contingenten. 

 

Minister van sociale zaken en volksgezondheid, belast met maatschappelijke integratie 
 

Hoofdbevoegdheden 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (met uitzondering van de Directie-generaal Zelfstandigen) 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (met 

uitzondering van het Directoraat-generaal Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van 

de Voedselketen)  

 

Bijkomende bevoegdheden 

Voogdij over: 

- Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

- Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers (RKW) 



- Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)  

- Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Werk: 

- Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 

- Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) 

- Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ) 

- Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Werk en de Minister van Pensioenen : 

Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Werk, de Minister van Pensioenen en de Minister van 

Binnenlandse Zaken: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten (RSZ-PPO) 

Voogdij over het samenwerkingsakkoord inzake “Beliris” 

 

Maatschappelijke Integratie : Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Sociale Economie en  Armoedebestrijding (met uitzondering van het Grootstedenbeleid) 

 

De voogdij over Fedasil berust bij de Minister belast met Maatschappelijke Integratie en de 

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, in overleg met de Minister belast met Migratie- en 

asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid; naleving van de afspraken vervat in het 

Samenwerkingsprotocol van 3 augustus 2005 tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Minister van buitenlandse zaken en institutionele hervormingen 

 
Hoofdbevoegdheden 
Buitenlandse Zaken: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking 

Conflictpreventie 
Buitenlandse Handel 

Wereldhandelsorganisatie 

Institutionele Hervormingen: gedeelde bevoegdheid met de Minister van Institutionele Hervormingen (F) 

 

Minister van werk en gelijke kansen, belast met het migratie- en asielbeleid 
 

Hoofdbevoegdheden 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Gelijke Kansen: het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding; verantwoordelijkheid 

voor het Impulsfonds Migrantenbeleid; Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen; de Interculturele 

dialoog 

Gezinsbeleid, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van 

Zelfstandigen inzake kinderbijslagen voor werknemers en voor zelfstandigen 

Bijkomende bevoegdheden 

Voogdij over: 

- Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) 

- Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) 

- Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) 

- Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HWU) 



Gezamenlijke voogdij met de Minister van Sociale Zaken:  

- Fonds voor beroepsziekten (FBZ) 

- Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) 

- Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ) 

- Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Pensioenen:  

Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Pensioenen en de Minister van 

Binnenlandse Zaken: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten (RSZ-PPO) 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (DG Vreemdelingenzaken) 

Voogdij over: 

- Dienst Vreemdelingenzaken 

- Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen 

- Raad voor vreemdelingenbetwistingen 

 

De voogdij over Fedasil berust bij de Minister belast met Maatschappelijke Integratie en de 

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, in overleg met de Minister belast met Migratie- en 

asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid; naleving van de afspraken vervat in het 

Samenwerkingsprotocol van 3 augustus 2005 tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. 

 

Minister van begroting 

 

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 

 

Minister van pensioenen en grote steden 

 

Hoofdbevoegdheden 

Pensioenen (met uitzondering van de pensioenen van zelfstandigen – protocol met de Minister van 

Zelfstandigen voor de uitvoering van gemengde pensioenen) 

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Sociale Economie en  

Armoedebestrijding (Grootstedenbeleid) 

  

Bijkomende bevoegdheden 

Voogdij over:  

Rijksdienst voor pensioenen (RVP) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk: 

Dienst voor overzeese sociale zekerheid (DOSZ) 

Gezamenlijke voogdij met de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk en de Minister van 

Binnenlandse Zaken: 

Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZ-PPO) 
 

Minister van justitie  
 
Hoofdbevoegdheden 
Federale Overheidsdienst Justitie (sociaal strafrecht en vennootschapsrecht is onderdeel van de FOD 

Justitie) 



 

Bijkomende bevoegdheid 

Opvolging van de Schengen-akkoorden (gedeelde bevoegdheid met de Minister van Binnenlandse 

Zaken, in functie van de respectieve bevoegdheden, voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee 

ministers) 

 

Minister van kmo’s, zelfstandigen, landbouw en wetenschapsbeleid 

 

Hoofdbevoegdheden 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (Algemene Directie KMO-beleid) 

Wetenschapsbeleid: Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, opgericht bij 

voornoemde FOD  

Consumentenzaken: een protocol zal worden afgesloten tussen de Minister van KMO’s voor wat de 

bevoegdheden betreft bedoeld in die hoedanigheid door de wet, de Minister van Klimaat en Energie, en 

de Minister voor Ondernemen, met betrekking tot de bevoegdheid inzake Consumentenzaken 

Landbouw (Europese coördinatie) 

Voedselveiligheid:  

- Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen, door een beroep te doen op de 

Algemene Directie 4 – Voeding, Dier en Plant voor wat het Agentschap betreft 

- CODA 

Sociaal statuut der zelfstandigen (ook de pensioenen van de zelfstandigen - protocol met de Minister van 

Pensioenen voor de uitvoering van de gemengde pensioenen): Directie-generaal Zelfstandigen van de 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid  

Gezondheidszorgen zelfstandigen voor de bepalingen specifiek voor de zelfstandigen: gezamenlijk met 

de Minister van Sociale Zaken - lead Minister van Zelfstandigen 

Voogdij over RSVZ 

 

Bijkomende bevoegdheden 

- De Minister van Wetenschapsbeleid en de Minister van Binnenlandse Zaken zijn bevoegd voor de 

lasten van het verleden van respectievelijk het vroegere « Ministère de l’Education nationale » en 

het vroegere Ministerie van Onderwijs en ze zijn gezamenlijk bevoegd voor de materies 

betreffende het gebruik der talen die niet door de Grondwet aan de Gemeenschappen zijn 

toevertrouwd 

- De Nationale Plantentuin: gezamenlijk de Minister van Wetenschapsbeleid en de Vice–Eerste 

Minister en Minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  

 
Minister van landsverdediging 
 

Hoofdbevoegdheid 

Ministerie van Landsverdediging  

 

Bijkomende bevoegdheid 

Oorlogsslachtoffers 

 

Minister van klimaat en energie 
 

Hoofdbevoegdheid 



Duurzame Ontwikkeling: Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling  

Energie: Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie  

Leefmilieu: Directie-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu (met inbegrip van het Protocol van Kyoto)  

Consumentenzaken: oefent het gezag uit over de POD; een protocol zal worden afgesloten tussen de 

Minister van KMO’s, voor wat de bevoegdheden betreft bedoeld in die hoedanigheid door de wet,  de 

Minister van Klimaat en Energie, en de Minister voor Ondernemen, met betrekking tot de bevoegdheid 

inzake Consumentenzaken 

 

Minister van ontwikkelingssamenwerking 

 

Hoofdbevoegdheid 
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking   

Bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking (met uitsluiting van de preventieve diplomatie) 

 

Minister van ambtenarenzaken en overheidsbedrijven 

 
Hoofdbevoegdheden 
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie  

Overheidsbedrijven: Belgacom, NMBS Holding, Infrabel, de Nationale Maatschappij der Belgische 

Spoorwegen, De Post; Nationale Loterij, via een protocol met de Minister van Financiën 

 

Minister voor ondernemen en vereenvoudigen 

 

Hoofdbevoegdheden 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (met uitzondering van de Algemene 

Directies KMO-beleid en Energie) 

Administratieve vereenvoudiging: Dienst voor administratieve vereenvoudiging 

Informatisering van de openbare diensten: Federale Overheidsdienst Informatie- en 

Communicatietechnologie 

Consumentenzaken: een protocol zal worden afgesloten tussen de Minister van KMO’s, voor wat de 

bevoegdheden betreft bedoeld in die hoedanigheid door de wet, de Minister van Klimaat en Energie, en 

de Minister voor Ondernemen, met betrekking tot de bevoegdheid inzake Consumentenzaken 

Minister van binnenlandse zaken 

 

Hoofdbevoegdheid 

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (met uitzondering van DG Vreemdelingenzaken) 

 

Bijkomende bevoegdheden 

- Opvolging Schengen-akkoorden (samen met de Minister van Justitie, in functie van de respectieve 

bevoegdheden; voorzitterschap met een beurtrol tussen de twee ministers) 

- Gezamenlijke voogdij met de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk en de Minister van 

Pensioenen: Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke 

overheidsdiensten (RSZ-PPO) 

 

Staatssecretaris voor mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister 



 

Hoofdbevoegdheid 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer 

Wetgeving marien milieu 

 

Staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, 

en staatssecretaris toegevoegd aan de minister van justitie 

Staatssecretaris voor de modernisering van de federale overheidsdienst financiën, de 

milieufiscaliteit en de bestrijding van fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van financiën 

 

Federale Overheidsdienst Financiën (Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, 

Milieufiscaliteit en Bestrijding van fiscale fraude) 

 

Staatssecretaris voor Europese zaken, toegevoegd aan de minister van buitenlandse zaken 

 

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

(Europese Zaken) 

Voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie (tweede semester 2010) 

 

Staatssecretaris voor begroting, toegevoegd aan de minister van begroting 

Staatssecretaris voor migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met migratie- en 

asielbeleid, en wat de coördinatie van het migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de 

eerste minister 

Staatssecretaris voor gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van werk, en wat de aspecten 

inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van justitie 

Staatssecretaris voor de federale culturele instellingen, toegevoegd aan de eerste minister 

 

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole 

Migratie- en Asielbeleid: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (DG Vreemdelingenzaken) 

Voogdij over: 

- Dienst Vreemdelingenzaken 

- Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen 

- Raad voor vreemdelingenbetwistingen 

 

De voogdij over Fedasil berust bij de Minister belast met Maatschappelijke Integratie en de 

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, in overleg met de Minister belast met Migratie- en 

asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid; naleving van de afspraken vervat in het 

Samenwerkingsprotocol van 3 augustus 2005 tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Gezinsbeleid, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van 

Zelfstandigen inzake kinderbijslagen voor werknemers en voor zelfstandigen 

Federale culturele instellingen 

 

Staatssecretaris voor sociale zaken, belast met personen met een handicap, toegevoegd aan de 

minister van sociale zaken en volksgezondheid, belast met maatschappelijke integratie 

 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid: DG Personen met een handicap 

 



Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, toegevoegd aan de 

minister van sociale zaken en volksgezondheid, belast met maatschappelijke integratie 

 

Maatschappelijke Integratie: Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, 

Sociale Economie en  Armoedebestrijding (met uitzondering van het Grootstedenbeleid) 

 

De voogdij over Fedasil berust bij de Minister belast met Maatschappelijke Integratie en de 

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, in overleg met de Minister belast met Migratie- en 

asielbeleid en de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid; naleving van de afspraken vervat in het 

Samenwerkingsprotocol van 3 augustus 2005 tussen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken. 


