ΒΕΛΓΙΟ
1. Λίγα λόγια για το Βέλγιο
Το Βέλγιο είναι µια συνταγµατική µοναρχία στη βορειοδυτική Ευρώπη, που συνορεύει στα
νότια µε την Ολλανδία και τη Βόρεια Θάλασσα, στα ανατολικά µε τη Γερµανία και το
Λουξεµβούργο, και στα δυτικά και νοτιοδυτικά µε την Γαλλία. Η Ολλανδία, το Λουξεµβούργο
και το Βέλγιο σχηµατίζουν την Benelux, ή αλλιώς τις Κάτω Χώρες. Η έκταση του είναι
περίπου 30.528km2 και ο πληθυσµός του ανέρχεται στους 10.274.595 κατοίκους (σύµφωνα
µε απογραφή του 2002). Πρόκειται για µια από τις πιο πυκνοκατοικηµένες χώρες της
Ευρώπης (337 κάτοικοι ανά km2). Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις πληθυσµού εµφανίζονται:
στις Βρυξέλλες, που είναι και η πρωτεύουσα του Βελγίου, στις βιοµηχανικές περιοχές των
Antwerp, Liege, και Ghent (Gent), όπως και στη µικρή βιοµηχανική περιοχή µεταξύ Mons και
Charleroi. Περίπου το 10% των Βέλγων κατοικούν στις Βρυξέλλες, που αποτελεί τόπο
συγκέντρωσης πολύ µεγάλου αριθµού αλλοδαπών εργαζοµένων.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζει κανείς πως το Βέλγιο είναι επίσηµα ένα οµοσπονδιακό κράτος.
Χωρίζεται σε 3 περιοχές, την Φλάνδρα, την περιοχή των Βρυξελλών και την Βαλλονία,
καθώς και σε 3 κοινότητες, την ολλανδόφωνη (φλαµανδική), την γαλλική και την
γερµανόφωνη. Είναι επίσης σηµαντικό να γνωρίζει κανείς πως όλα τα διοικητικά βήµατα θα
πρέπει να γίνουν:
•

Στην ολλανδική γλώσσα στη Φλάνδρα (Vlaanderen).

•

Στην γαλλική γλώσσα στη Βαλλονία (Wallonie).

•

Στην γαλλική ή στην ολλανδική γλώσσα στις Βρυξέλλες (Bruxelles – Brussel) , όπου

οµιλούνται επίσηµα και οι 2 γλώσσες.
•

Στην γερµανική ή την γαλλική γλώσσα στη µικρή περιοχή µεταξύ Liége και

Γερµανικών συνόρων, όπου οµιλούνται επίσηµα και οι 2 προηγούµενες γλώσσες.
Λόγω αυτής της γλωσσικής ιδιαιτερότητας, κάποιος που θέλει να εγκατασταθεί στο Βέλγιο
είναι πολύ πιθανό να δυσκολευτεί, τουλάχιστον στην αρχή. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι του
Βελγίου είναι αρκετά φιλικοί µε του ξένους, οι περισσότεροι οµιλούν και τις δύο
επικρατέστερες γλώσσες (Γαλλικά, Φλαµανδικά), ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που οµιλούν
Αγγλικά. Τέλος, ακόµη και η στοιχειώδης γνώση της τοπικής κάθε φορά γλώσσας αποτελεί
συνήθως σηµαντική βοήθεια. { [3], [6] }
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1.1. Συνθήκες και ποιότητα ζωής
1.1.1 Το κόστος ζωής στο Βέλγιο - Εξεύρεση στέγης
Το Βέλγιο έχει πολύ υψηλό κόστος ζωής, συγκριτικά µε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
Ειδικά στις Βρυξέλλες, που αποτελούν την έδρα δύο µεγάλων διεθνών οργανισµών, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το κόστος ζωής, οι τιµές των αγαθών, των υπηρεσιών,
και των µεταφορών, όπως και η αγορά ή ενοικίαση κατοικίας είναι σχετικά πολύ υψηλά.
Οι περισσότεροι ξένοι, που εγκαθίστανται στη χώρα για επαγγελµατικούς λόγους, προτιµούν
να νοικιάζουν αντί να αγοράσουν κατοικία, γιατί συνήθως παραµένουν για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα στο Βέλγιο και γιατί η φορολογία και η αµοιβή του συµβολαιογράφου για
την αγορά κατοικίας µπορεί να ανέρχεται µέχρι το 18% της τιµής αγοράς. {[5]}
Η προσφορά κατοικίας, σε όλο το εύρος τιµών, είναι σχετικά µεγάλη στην περιοχή των
Βρυξελλών αλλά και σε όλο το Βέλγιο. Το 68% των κατοικιών είναι ιδιόκτητες και το 32%
είναι προς ενοικίαση. Το 85% των κατοικιών είναι µονοκατοικίες και το 15% είναι
διαµερίσµατα. Γενικά, διατίθενται επιπλωµένα και µη επιπλωµένα σπίτια. Οι τιµές των
σπιτιών είναι σηµαντικά αυξηµένες στη περιοχή των Βρυξελλών, σε σχέση µε τις υπόλοιπες
πόλεις του Βελγίου, αλλά παραµένουν σχετικά χαµηλές σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες. Έξω από τις αστικές περιοχές οι τιµές είναι σηµαντικά µειωµένες.
--Σηµαντικές λεπτοµέρειες για τις προς ενοικίαση κατοικίες
Ο ιδιοκτήτης µπορεί να αυξήσει το ενοίκιο κάθε χρόνο µε πληθωρισµό 2%. Τα κοινόχρηστα,
τα οποία είναι σηµαντικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στο ενοίκιο. Στοιχεία και πληροφορίες για
ενοικιάσεις κατοικιών µπορούν να αναζητηθούν σε τοπικές εφηµερίδες και µεσιτικά γραφεία.
--Σηµαντικές πληροφορίες για τις κατοικίες προς αγορά
Οι περισσότερες τράπεζες προσφέρουν στεγαστικά δάνεια. Οι φόροι, τα νοµικά τέλη, οι
τραπεζικές χρεώσεις µπορεί να ανέρχονται στο 17% της τιµής αγοράς, από τις πιο υψηλές
τιµές στην Ευρώπη, ενώ περίπου το 40% από αυτό µπορεί να αποσβεστεί αν η κατοικία
πωληθεί µέσα σε 5 έτη. { [4] }
Για προσφορές που σχετίζονται µε ενοικιάσεις και αγορές κατοικιών µπορεί κανείς να
συµβουλευτεί το δικτυακό τόπο http://www.expatriates.com

1.1.2 Εκπαίδευση παιδιών
Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
Στο Βέλγιο, η πρωτοβάθµια και η δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. ∆ιαρκεί 12
χρόνια, από 6 έως 18 ετών. Οι µαθητές οφείλουν να φοιτούν κανονικά στο σχολείο µέχρι την
ηλικία των 15 ετών και να ολοκληρώσουν την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και τουλάχιστον τα
δύο πρώτα χρόνια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Όσοι δεν επιθυµούν να ακολουθήσουν
πλήρη εκπαίδευση µέχρι τα 18, µπορούν να ακολουθήσουν µερική εκπαίδευση που είναι
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υποχρεωτική µέχρι τα 18. Οι µαθητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τα δύο πρώτα χρόνια της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οφείλουν να φοιτήσουν πλήρως µέχρι την ηλικία των 16 ετών.
Το σχολικό έτος αρχίζει συνήθως την 1η Σεπτεµβρίου και τελειώνει στις 30 Ιουνίου.
∆ίδακτρα
Η υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε όλους τους µαθητές. ∆εν απαιτούνται
δίδακτρα, αλλά είναι δυνατό να ζητηθεί από τους γονείς µία οικονοµική συνεισφορά για τα
γεύµατα, τη µεταφορά και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Η τοπική περιφέρεια αναλαµβάνει
τη δωρεάν διανοµή βιβλίων και σχολικών ειδών.
Οικονοµική συνδροµή
Οι µαθητές της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν λαµβάνουν καµία οικονοµική ενίσχυση υπό
µορφή σχολικών επιδοµάτων. Κάθε µαθητής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που φοιτά µε
επιτυχία στο σχολείο και που οι γονείς του δεν διαθέτουν τα οικονοµικά µέσα για να
χρηµατοδοτήσουν τις σπουδές του, µπορεί να τύχει οικονοµικής ενίσχυσης από τις δηµόσιες
αρχές. Η οικονοµική ενίσχυση συνίσταται σε επιδόµατα σπουδών, τα οποία χορηγούνται υπό
ορισµένες προϋποθέσεις που συνδέονται κυρίως µε το οικογενειακό εισόδηµα. Την ενίσχυση
αυτή µπορούν να λάβουν όσοι ζουν στο Βέλγιο πέραν του ενός έτους. Επίσης, υπάρχει ένα
σύστηµα χορήγησης δανείων σπουδών, τα οποία χορηγούνται βάσει των ίδιων κριτηρίων
που ισχύουν και για τα επιδόµατα σπουδών και επιτρέπουν τη λήψη οικονοµικής ενίσχυσης
από τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον τρία παιδιά υπό την κηδεµονία τους.
Πανεπιστηµιακή και µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια εκπαίδευση

•

Γαλλική και φλαµανδική κοινότητα:

Υπάρχουν τρία είδη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας,
τριτοβάθµια εκπαίδευση µακράς διαρκείας και πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.

•

Γερµανόφωνη κοινότητα:

Υπάρχει µόνο ένα είδος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (µη πανεπιστηµιακή τριτοβάθµια
εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας).
Ακαδηµαϊκό έτος
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει κανονικά από τις 15 Σεπτεµβρίου µέχρι την πρώτη ∆ευτέρα
Οκτωβρίου και τελειώνει το αργότερο στις 15 Ιουλίου στη Βαλονία και στις Βρυξέλλες και στα
τέλη Ιουνίου στη Φλαµανδία. Χωρίζεται σε δύο εξάµηνα.
Τίτλοι σπουδών

•

Γαλλική κοινότητα:

Οι χορηγούµενοι πανεπιστηµιακοί τίτλοι είναι οι ακόλουθοι:
- τίτλος υποψηφίου (candidat) που χορηγείται ύστερα από τα δύο ή τρία έτη σπουδών·
- τίτλος πτυχιούχου (licencie) που χορηγείται ύστερα από δύο ή τρία έτη συµπληρωµατικών
σπουδών·
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- διδακτορικός τίτλος (docteur).
Η τριτοβάθµια εκπαίδευση σύντοµης διάρκειας οδηγεί στον τίτλο του διπλωµατούχου
(gradue).

•

Γερµανόφωνη κοινότητα:

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση που παρέχεται στον παραϊατρικό και παιδαγωγικό τοµέα οδηγεί
στο πτυχίο διπλωµατούχου (Graduierte - gradue).

•

Φλαµανδική κοινότητα:

Ο πρώτος κύκλος της βασικής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης οδηγεί στη λήψη του
ενδιάµεσου πιστοποιητικού υποψηφίου (candidaat). Ο δεύτερος κύκλος οδηγεί στον τίτλο του
πτυχιούχου (licentiaat). O τρίτος κύκλος ισοδυναµεί µε διδακτορικό πτυχίο.
Χρηµατοδότηση-Υποτροφίες
Οι µαθητές που έχουν φοιτήσει επιτυχώς στο σχολείο και οι γονείς των οποίων δεν διαθέτουν
επαρκές εισόδηµα, που να επιτρέπει στα παιδιά τους να παρακολουθήσουν κανονική
εκπαίδευση, µπορούν να τύχουν οικονοµικής και πρακτικής ενίσχυσης από τις δηµόσιες
αρχές. Αυτή χορηγείται βάσει του οικογενειακού εισοδήµατος, της ηλικίας του σπουδαστή
που εγγράφεται στο πρώτο έτος και των επιδόσεών του και ισχύει για όλους τους κατοίκους,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας. Συνίσταται σε οικονοµική ενίσχυση µε υποτροφίες και δάνεια
σπουδών και χορηγείται από κάθε κοινότητα. { [1] }

Χρήσιµες διευθύνσεις
ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ministere de l' education, de la recherche et de la formation
Secretariat general
Bd. Pacheco, 19 bte 0
B-1010 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 210.55.25
Fax: (+32) 2 210.55.38
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ministere de l' education, de la recherche et de la formation
Place Surlet de Chokier, 15-17
B-1000 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 221.89.38
Fax: (+32) 2 221.89.23

4

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Agence Nationale Francophone ERASMUS
Place du Parc, 20
B-7000 MONS
Tel.: (+32) 65 37.10.16
Fax: (+32) 65 37.32.07
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
NARIC (Reseaux des centres nationaux d'information sur la
reconnaissance academique des diplomes)
Equivalence de l' enseignement superieur
Ministere de l' education et de la recherche scientifique de la
Communaute Francaise
Rue Royale 204, Quartier des Arcades / 6e etage
B-1010 Bruxelles
Tel.: (+32) 2 210.55.77
Fax: (+32) 2 210.55.17
ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Abteilung Organisation des Unterrichtswesens
Agentur Eurydice
Gospertstraίe 1-5
B-4700 Eupen
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Organisation des Unterrichtswesens
SOKRATES-Agentur
Gosperstraίe 1-5
B-4700 Eupen
Tel.: (+32) 87 74.45.30
Fax: (+32) 87 55.64.75
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆εν υπάρχει εθνική υπηρεσία ERASMUS για τη γερµανόφωνη κοινότητα του Βελγίου.
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ΦΛΑΜΑΝ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
Department Onderwijs
Secretariaat-generaal
Afdeling Beleidsgerichte Coordinatie
Rijksadministratief Centrum
Arcadengebouw
B-1010 Bruxelles
Tel.: (+32) 2 210 51.11
Fax: (+32) 2 210 53.72
Belgische Eurydice Eenheid 1
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement van het Onderwijs
Arcaden - bureau 3101
B-1010 Bruxelles
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Administratie Basisonderwijs
Koningsstraat 136
B-1000 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 211.45.22
Fax: (+32) 2 211.45.03
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
Administratie Secondaire Onderwijs
R.A.C. Arcadengebouw, 5de verdieping
B-1010 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 210.51.11
Fax: (+32) 2 210.53.72
Socrates-agentschap
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs
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Afdeling Beleidsgerichte Coφrdinatie
Cel International Beleid
Rijksadministratief Centrum
Arcadengebouw
B-1010 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 211.51.75
Fax: (+32) 2 211.53.72
Vlaams Leonardo da Vinci Agentschap vzw
Bischoffsheimlaan 27 bus 3
B-1000 Bruxelles
de heer T. Clooten
Tel.: (+32) 2 219 65 00
Fax: (+32) 2 219 12 02
Courrier electronique: clooten@VL-Leonardo.be
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Vlaams Erasmusagentschap
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
AHOWO/CIA
Koningsstraat 136
B-1000 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 211.43.43
Fax: (+32) 2 211.43.85
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
NARIC (Reseaux des centres nationaux d'information sur la
reconnaissance academique des diplomes- ∆ίκτυο εθνικών κέντρων
πληροφοριών για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των διπλωµάτων)
Ministerie van Onderwijs, Bestuur van het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek,
de heer Erwin Malfroy
Koningsstraat 136
B-1000 BRUXELLES
Tel.: (+32) 2 211.42.47
Fax: (+32) 2 211.42.52
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Courrier electronique: erwin.malfroy@smtpgate.depond.be
1.2 Συνθήκες εργασίας
1.2.1 Tρόποι εξεύρεσης εργασίας
Για την εξεύρεση εργασίας, µπορεί κανείς να υποβάλει απευθείας υποψηφιότητα σε
επιχειρήσεις ή οργανισµούς. Μπορεί επίσης να απαντήσει σε προσφορές εργασίας που
δηµοσιεύονται στον τύπο του Βελγίου (καθηµερινό ή ειδικευµένο), ο οποίος αποτελεί ένα
καλό µέσο πληροφόρησης

για

τους τοµείς και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να

πραγµατοποιήσουν προσλήψεις. Ωστόσο, και παράλληλα µε τα γραφεία προσωρινής
απασχόλησης, τα γραφεία προσλήψεων και τα γραφεία επαγγελµατικού προσανατολισµού,
καθώς και οι δηµόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση αποτελούν ειδικευµένους ενδιαµέσους
που µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στην έρευνα για εξεύρεση εργασίας.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι εξής τρόποι εξεύρεσης εργασίας:
i. Tο Ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES)
ii. Ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση, όπως οι : VDAB, FOREM,
ORBEM/BGDA
iii. Εξεύρεση εργασίας µέσω επικοινωνίας µε βελγικούς συλλόγους µηχανικών στο διαδίκτυο
i. Για να βρεί κανείς εργασία στο Βέλγιο, µπορεί να συµβουλευθεί τις δηµόσιες υπηρεσίες για
την απασχόληση, τόσο στο κράτος µέλος προέλευσής του όσο και στο κράτος όπου επιθυµεί
να εργαστεί. Όλες αυτές οι υπηρεσίες συνδέονται µέσω ενός δικτύου µε την επωνυµία
EURES (EURopean Employment Services) και περιλαµβάνουν ένα τµήµα µε την επωνυµία
αυτή που ειδικεύεται στις διεθνείς προσλήψεις. Σε αυτά τα τµήµατα EURES, υπάρχουν ένας
ή περισσότεροι «ευρωσύµβουλοι», που ενηµερώνουν,

δίνουν συµβουλές και βοηθούν σε

θέµατα αναζήτησης εργασίας των µετακινούµενων Ευρωπαίων πολιτών από το ένα κράτος
σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. Οι ευρωσύµβουλοι αυτοί διαθέτουν µόνιµες συνδέσεις µε τις
υπηρεσίες EURES των άλλων κρατών µελών. Έχουν επίσης συνεχή πρόσβαση σε δύο
βάσεις δεδοµένων, µια που περιέχει τις διαθέσιµες διεθνείς προσφορές εργασίας σε όλα τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία (2), και
µια άλλη που δίνει µια σαφή ιδέα για τους όρους διαβίωσης και εργασίας που ισχύουν στις
δεκαεφτά χώρες του δικτύου. Με την τελευταία αυτή βάση δεδοµένων, µπορεί κανείς να
σχηµατίσει µια εικόνα των τάσεων κάθε περιφερειακής αγοράς εργασίας. Σε διάφορες
παραµεθόριες

περιοχές,

µπορούν

να

σας

συµβουλεύσουν

κατά

τον

ίδιο

τρόπο

ευρωσύµβουλοι από τις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τα συνδικάτα µισθωτών ή
υπαλλήλων και τις εργοδοτικές ενώσεις.
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ii.∆ηµόσιες υπηρεσίες για την απασχόληση
Στο Βέλγιο υπάρχουν τρεις περιφερειακές και κοινοτικές υπηρεσίες για την απασχόληση:
1. VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) για την Φλάνδρα·
2. FOREM (Formation-emploi) για την Βαλλονία (περιλαµβανοµένου και του γερµανόφωνου
τµήµατος)·
3. ORBEM/BGDA (Office regional bruxellois de l'emploi / Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling) για την περιοχή των Βρυξελλών.
Οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν τοπικά γραφεία και ένα σύστηµα πληροφόρησης για τις
προσφορές εργασίας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ειδικότερες αρµοδιότητες
Η επαγγελµατική κατάρτιση υπάγεται στο VDAB για την Φλάνδρα και τους ολλανδόφωνους
των Βρυξελλών και στο FOREM για την Βαλλονία, περιλαµβανοµένου και του
γερµανόφωνου

τµήµατος.

Το

Institut

Bruxellois

Francophone

pour

la

Formation

professionnelle (IBFFP) είναι αρµόδιο για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης των
γαλλόφωνων της περιοχής των Βρυξελλών.
Το VDAB, το FOREM και το ORBEM/BGDA συνδέονται επιπλέον και µε ένα δίκτυο
ψυχολογικών κέντρων, στο οποίο µπορούν να ζητήσουν συµβουλές (δωρεάν) όσοι
αναζητούν απασχόληση. Προσφέρουν επίσης πληροφορίες για την προσωρινή απασχόληση
(T-service) και προγράµµατα κατάρτισης για τους µακρόχρονους ανέργους.
Το VDAB προσφέρει κατάρτιση για την αναζήτηση απασχόλησης (Jobclub) και στήριξη στην
τοποθέτηση ειδικευµένων εργαζόµενων, των οποίων απειλείται η θέση εργασίας.
Το ORBEM/BGDA προσφέρει ένα κέντρο καθοδήγησης για τους ανέργους, που είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να απασχοληθούν και ένα εργαστήρι ενεργού έρευνας απασχόλησης
(ARAE), που επιτρέπει σε όσους αναζητούν απασχόληση να έχουν πρόσβαση στη βάση
δεδοµένων του. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει επίσης προγράµµατα σύνταξης βιογραφικών
σηµειωµάτων και επιστολών υποψηφιότητας. Τέλος, προετοιµάζει για τις συνεντεύξεις µε τον
εργοδότη µε τη βοήθεια κινηµατογραφηµένων προσοµοιώσεων. Ένας «παιδικός σταθµός»
ασχολείται µε τα παιδιά όσων αναζητούν απασχόληση, ώστε να τους διευκολύνει στην
αναζήτηση εργασίας.
Οι τρεις δηµόσιες υπηρεσίες απασχόλησης µπορούν επίσης να δίνουν πληροφορίες για τα
κρατικά µέτρα που λαµβάνονται γύρω από θέµατα απασχόλησης. { [1] }
iii.

Εξεύρεση εργασίας µέσω επικοινωνίας µε συλλόγους µηχανικών στο διαδίκτυο

Ένας άλλος τρόπος ανεύρεσης εργασίας για µηχανικούς στο Βέλγιο, είναι µέσω αποστολής
βιογραφικού

σε

βελγικούς

συλλόγους

µηχανικών.

Αυτή

η

διαδικασία

µπορεί

να

πραγµατοποιηθεί µέσω διαδικτύου, µε επίσκεψη στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων
επαγγελµατικών συλλόγων που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Παρακάτω παρατίθενται οι
σχετικοί δικτυακοί τόποι: { [2] }
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Les Jeudis.com
http://www.lesjeudis.com/
∆ικτυακός τόπος για την εξεύρεση εργασίας σε γαλλόφωνες εταιρείες για µηχανικούς
ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής.
Indutec
http://www.indutec.be/emploi/emploifr.htm
Εξεύρεση εργασίας για βέλγους µηχανικούς
Keljob
http://www.keljob.com/
∆ικτυακός τόπος για την εξεύρεση εργασίας γενικά
Stepstone
http://www.stepstone.be/
∆ικτυακός τόπος για την εξεύρεση εργασίας γενικά
ORBEM
http://www.orbem.be/
Εξεύρεση εργασίας για ανέργους µηχανικούς και εργαζοµένους για εταιρείες.
Monster.be
http://www.monster.be/
∆ικτυακός τόπος για εργασία σε διεθνή κλίµακα

Χρήσιµες διευθύνσεις
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Office Regional Bruxellois de l'Emploi (ORBEM)
/Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA)
Bd Anspach/Anspachlaan 65 - B 1000 Bruxelles/Brussel
Tel. (+)(32)(2) 505 14 20 / Fax. (+)(32)(2) 505 14 22
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Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle
Avenue Louise 166 - B 1050 Bruxelles/Brussel
Tel. (+)(32)(2) 626 78 11 / Fax. (+)(32)(2) 626 78 14
ΒΑΛΛΟΝΙΑ
Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
(Administration Centrale - Communaute et Region wallonnes)
Bd Tirou 104 - B 6000 Charleroi
Tel. (+)(32)(71) 20 61 11 /Fax. (+)(32)(71) 20 61 98
Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
(Communaute germanophone)
Neustrasse 77 - B 4700 Eupen
Tel. (+)(32)(87) 74 21 80
Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
Rue des Marcotte 1, (4e etage) - B 7OOO Mons
Tel. (+)(32)(65) 31 12 87 /Fax. (+)(32)(65) 35 12 02
Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREMRue Natalis 49 - B 4020 Liege
Tel. (+)(32)(41) 344 92 11 /Fax. (+)(32)(41) 341 51 56
Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
Rue Molitor 8 - B 6700 Arlon
Tel. (+)(32)(63)22 05 31 /Fax. (+)(32)(63) 21 94 09
Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
Aachenerstrasse 77 - B 4780 Sankt-Vith
Tel. (+)(32)(80) 28 00 60 /Fax. (+)(32)(80) 22 90 83
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Office Communautaire et Regional de la Formation Professionnelle et de
l'Emploi (FOREM)
Bd Tirou 104 - B 6000 Charleroi
Tel. (+)(32)(71) 20 61 11 /Fax. (+)(32)(71) 20 61 98
ΦΛΑΝ∆ΡΑ
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
(Hoofdbestuur, Vlaams Gewest-Vlaamse Gemeenschap)
Keizerslaan 11 - B 1000 Brussel
Tel. (+)(32)(2) 506 15 11 / Fax. (+)(32)(2) 511 29 60
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB/EURES)
Kasteelkaai 1 - B 8500 Kortrijk
Tel. (+)(32)(56) 23 22 33 /Fax. (+)(32)(56) 23 22 36
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB/EURES)
Kongostr. 7 - B 9000 Gent
Tel. (+)(32)(9) 265 47 11 /Fax. (+)(32)(9) 233 04 16
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB/EURES)
Somersstraat 22 - B 2018 Antwerpen
Tel. (+)(32)(3) 202 18 27 /Fax. (+)(32)(3) 202 18 76
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB/EURES)
Stationsstraat 145 b2 - B 3620 Lanaken
Tel. (+)(32)(89) 71 82 41 /Fax. (+)(32)(89) 71 83 24
Άλλοι οργανισµοί
Συνδικάτα
Comite Syndical Chretien (CSC)/ Conseil Syndical Interr.(CSI)
Rue Saint-Pierre 52 - B 7700 Mouscron
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Tel. (+)(32)(56) 33 03 03 / fax (+)(32)(56) 34 76 12
Comite Syndical Chretien (CSC)/ Conseil Syndical Interr.(CSI)
Place de l'Eglise 6 - B 4720 La Calamine
Tel. (+)(32)(78) 65 91 13 / fax (+)(32)(78) 65 34 79
Federation Generale du Travail de Belgique (FGTB)/ Confederation
Eropeenne
des Syndicats
Rue des Maux 26 - B 7500 Tournai
Tel. (+)(32)(69) 22 71 86 / fax (+)(32)(69) 84 32 81
Federation Generale du Travail de Belgique (FGTB)/ Confederation
Eropeenne
des Syndicats
Place St. Paul 9/11 - B 4000 Liege
Tel. (+)(32)(41) 221 95 83 / fax (+)(32)(41) 223 11 44
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)/ Interr. Vakbondsraden
Ieperstraat 1- B 8930 Menen
Tel. (+)(32)(56) 52 02 01 / fax (+)(32)(56) 51 82 62
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)/ Interr. Vakbondsraden
Kruindersweg 28 - B 3630 Maasmechelen
Tel. (+)(32)(89) 77 31 40 / fax (+)(32)(89) 77 52 72
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
Korte Begijnenstraat 22 - B 2300 Turnhout
Tel. (+)(32)(14) 40 31 11 / fax (+)(32)(14) 40 31 31
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)/ Interr. Vakbondsraden
President Kennedypark 16D - B 8500 Kortrijk
Tel. (+)(32)(56) 23 55 25 / fax (+)(32)(56) 23 55 23
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)/ Interr. Vakbondsraden
Mgr. Broekxplein 6 - B 3500 Hasselt
Tel. (+)(32)(11) 29 09 42 / fax (+)(32)(11) 29 09 37
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IVR Maas-Rijn
Neustrasse 52 - B 4700 Eupen
Tel. (+)(32)(87) 55 78 48 / fax (+)(32)(87) 55 71 94
Εργοδοτικές οργανώσεις
NCMV/Stichting werkgevers Euregio
Lange Steenstraat 10 - B 8500 Kortrijk
Tel. (+)(32)(56) 22 40 64 / fax (+)(32)(56) 21 90 08

1.2.2 ∆είκτες τεχνολογικής ανάπτυξης - Ανεργία
Μια µατιά σε µερικούς πρόσφατους δείκτες για το Βέλγιο, δείχνει µία χώρα που διαθέτει
πολλά πλεονεκτήµατα και προοπτικές, αλλά δεν έχει ακόµη εκµεταλλευθεί το δυναµικό της
σε απόλυτο βαθµό. Ας δώσουµε µερικούς ενδεικτικούς και σηµαντικούς αριθµούς. Οι
συνολικές δαπάνες στο Βέλγιο για την έρευνα και την ανάπτυξη είναι ελαφρώς χαµηλότερες
από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, είναι 1,8% για το Βέλγιο και 1,9%
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες υλοποιούνται στη
βιοµηχανία και σε επιχειρήσεις είναι ως ποσοστό περίπου ίσες µε αυτές που καταγράφονται
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 1,3% για το Βέλγιο και 1,2% για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι, το Βέλγιο έχει χαµηλότερο ποσοστό από ό,τι η Σουηδία, η Φιλανδία, η Γερµανία και η
Γαλλία αλλά καλύτερο από ό,τι το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ολλανδία.
Το Βέλγιο είναι ωστόσο µία χώρα του µέλλοντος, αφού το 3,5% της εργασίας
πραγµατοποιείται σε υπηρεσίες υψηλών τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής και
έρευνας. Αυτό το ποσοστό είναι υψηλότερο από αυτό της Ολλανδίας και της Γερµανίας.{ [2] }
Στοιχεία για την ανεργία στο Βέλγιο µπορεί κανείς να βρεί στην εξής διεύθυνση:
L'Office National de l'Emploi (ONEM)
7 boulevard de l'Empereur
Β- 1000 BRUXELLES

Tel: 32-(0)2-515 47 14

1.2.2. Επίδοµα ανεργίας
∆ικαίωµα επιδόµατος ανεργίας έχουν τα άτοµα που ανήκουν στις εξής κατηγορίες: { [7] }
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ΗΛΙΚΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆Ο

ΠΟΥ

ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣΕΓΓΡΑΦΗΣ

<18 ΕΤΏΝ

75

10 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 18 ΜΕΧΡΙ 26 ΕΤΩΝ

150

10 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 26 ΜΕΧΡΙ 36 ΕΤΩΝ

300

18 ΜΗΝΕΣ

ΑΠΟ 36 ΜΕΧΡΙ 50 ΕΤΩΝ

450

27 ΜΗΝΕΣ

>50 ΕΤΩΝ

600

36 ΜΗΝΕΣ

1.2.3 Εκπροσώπηση µηχανικών
Οι µηχανικοί στο Βέλγιο είναι οργανωµένοι σε συλλόγους, βάσει κυρίως του Πανεπιστήµιου
από το οποίο αποφοίτησαν. Στη συνέχεια, παρατίθενται αυτοί οι σύλλογοι και οι αντίστοιχοι
δικτυακοί τόποι, µέσω των οποίων µπορεί κανείς να ενηµερωθεί για τις δραστηριότητες που
αναπτύσσει ο καθένας τους. { [2] }

•

Βασιλικός Σύλλογος των Μηχανικών, αποφοίτων από το ελεύθερο Πανεπιστήµιο των

Βρυξελλών.
Association Royale des Ingénieurs sortis de l'Université Libre de Bruxelles (A.Ir.Br.)
http://www.ulb.ac.be/assoc/airbr

•

Σύλλογος των Μηχανικών, αποφοίτων από το Πανεπιστήµιο της Λιέγης

Association des Ingénieurs sortis de l'Université de Liège (A.I.Lg.)
http://www.ulg.ac.be/ailg/

•

Σύλλογος των Μηχανικών από την Πολυτεχνική Σχολή του Μονς.

Association des Ingénieurs de la Faculté Polytechnique de Mons (A.I.Ms)
http://www.aims.fpms.ac.be/

•

Σύλλογος των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αποφοίτων από το Ηλεκτροτεχνικό Ινστιτούτο

του Μοντεφιόρε
Association des Ingénieurs Electriciens sortis de l'Institut Electrotechnique Montefiore
(A.I.M.)
http://www.conf-aim.skynet.be/
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•

Βασιλικός Σύλλογος των Μηχανικών της Σχολής Εφαρµογής για το Πυροβολικό και το

Μηχανικό
Association Royale des Ingénieurs issus de l'Ecole d'Application de l'Artillerie et du Génie
(A.I.A.)
http://www.rma.ac.be/

•

Βασιλικός Σύλλογος των Μηχανικών, αποφοίτων από τη Σχολή Αγρονοµικών Επιστηµών

του Γκεµπλού
Association Royale des Ingénieurs issus de la Faculté des Sciences Agronomiques de
Gembloux (A.I.Gx)
http://www.aigx.be/

•

Σύλλογος των µηχανικών από τη Σχολή για Μηχανικούς βιολογίας, αγρονόµους και

περιβαλλοντολόγους µηχανικούς της Λουβέν.
Association des Ingénieurs de la Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et
environnementale de Louvain (A.I.A.Lv.)
http://www.agro.ucl.ac.be/

•

Σύλλογος των Πολιτικών Μηχανικών αποφοίτων από το Καθολικό Πανεπιστήµιο της

Λουβέν.
Association des Ingénieurs Civils sorties de l'Université Catholique de Louvain (AILv)
http://www.ailv.ucl.ac.be/

•

Βασιλική Ένωση των Πολιτικών Μηχανικών, αποφοίτων από το Καθολικό Πανεπιστήµιο

της Λουβέν.
Union Royale des Ingénieurs Civils sorties de l'Université Catholique de Louvain (UILv)
http://www.ailv.ucl.ac.be/

•

Κρατικός Σύλλογος Μηχανικών

•

Οµοσπονδιακή Ένωση Βέλγων Μηχανικών

Fédération Association Belges Ingénieurs (FABI)
http://www.fabi.be
Άλλες χρήσιµες διευθύνσεις
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•

Βελγική Βασιλική Ένωση των Μηχανικών της Βιοµηχανίας

Société Royale Belge des Ingénieurs Industriels (SRBII)
http://www.srbii.be/

•

Επιτροπή για την Ένωση των Ευρωπαϊκών Συνδέσµων Μηχανικών Πανεπιστηµίων

Comité de Liaison des Associations d'Ingénieurs Universitaires de l'Unions Européenne
(CLAIU)
http://www.claiu.org/

•
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (K VIV)
http://www.kviv.be/

•

Οµοσπονδία των Βελγικών Επιχειρήσεων

Fédération des Entreprises Belges (FEB)
http://www.feb.be/

•

Μηχανικοί χωρίς Σύνορα

Ingénieurs Sans Frontière (ISF)
http://www.isf-iai.be/

•

Ένωση των Επιχειρήσεων της Βαλωνίας

Union Wallonne des Entreprises (UWE)
http://www.uwe.be/

•

Technique et Management

http://www.technique-et-management.be/

•

Συνοµοσπονδία Συνταξιούχων και ατόµων που πήραν πρόωρα

σύνταξη
La Fédération des Pré-retraités et retraités (FPR-FBG)
http://www.fpr-fbg.be/
http://www.ailv.ucl.ac.be/
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1.3. Αναγνώριση πτυχίων
1.3.1 Ειδικότητες Μηχανικών
Οι ειδικότητες των µηχανικών στο Βέλγιο είναι οι ακόλουθες: { [2] }
Αρχιτέκτων µηχανικός- L'ingénieur civil architecte
Χηµικός Μηχανικός- L'ingénieur civil chimiste
Κατασκευαστής Πολιτικός Μηχανικός- L'ingénieur civil des constructions
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός- L'ingénieur civil électricien
Μηχανικός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων- L'ingénieur civil
électromécanicien
Μηχανικός Γεωλογίας- L'ingénieur civil géologue
Μηχανικός Προγραµµατιστής- L'ingénieur civil informaticien
Μηχανικός Πληροφορικής- L'ingénieur civil en informatique et gestion
Μηχανικός Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών- L'ingénieur civil en mathématiques
appliquées
Μηχανολόγος Μηχανικός- L'ingénieur civil mécanicien
Μεταλλουργός Μηχανικός- L'ingénieur civil métallurgiste
Μεταλλειολόγος Μηχανικός- L'ingénieur civil des mines
Μηχανικός φυσικών διεργασιών- L'ingénieur civil physicien
Μηχανικός επιστήµης των υλικών- L'ingénieur civil en science des matériaux
Μηχανικός του στρατού- L'ingénieur civil polytechnicien
Εµβιο – µηχανικός- Les bio-ingénieurs

1.3.2 Αναγνώριση πτυχίων- µηχανικοί
Το επάγγελµα του µηχανικού δεν υπόκειται σε ιδιαίτερους κανόνες στο Βέλγιο. Συνεπώς,
µπορεί κανείς να ασκήσει το επάγγελµα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερο πτυχίο. Ετσι, δεν
υφίσταται λόγος να ενεργήσει κανείς για την αναγνώριση του ξένου πτυχίου του ως
µηχανικού στο Βέλγιο. { [1] }
Χρήσιµες διευθύνσεις
Κέντρο πληροφοριών: (οδηγία 89/48/ΕΟΚ):
Mme Chantal Kaufmann,
Equivalences de l'enseignement superieur,
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Ministere de l'education & de la recherche scientifique de la
Communaute francaise,
Rue Royale 204, Quartier des Arcades,
B - 1010 Bruxelles
tel : +32.2.210.55.77
NARIC
M. Erwin Malfroy,
Ministerie van de Vlaamse Gemeeschap
Departement Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek,
Koningsstraat 136,
B - 1000 Bruxelles
tel : +32.2.211.42.47
fax : +32.2.211.42.52
1.3.3 Αναγνώριση Πτυχίων- αρχιτέκτονες
Για την αναγνώριση του πτυχίου του αρχιτέκτονα, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο εξής
Υπουργείο:

Ministere

des

Classes

Moyennes.

Απαιτείται

επαγγελµατική

εµπειρία

τουλάχιστον 2 ετών, η οποία να µπορεί να αποδειχθεί.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
Αντίγραφο ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου της αρχιτεκτονικής, αποδεικτικό επαγγελµατικής
κατοχύρωσης, αποδεικτικό που να δηλώνει πως δεν υπάρχει χρεοκοπία και συστατικές
επιστολές. Αν επιθυµήσει κανείς να έχει το δικαίωµα παροχής υπηρεσιών στο Βέλγιο, θα
χρειαστεί να προσκοµίσει µόνο το αποδεικτικό νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος του
αρχιτέκτονα στη χώρα-µέλος στην οποία ανήκει, µια βεβαίωση από τις αρχές αυτής της
χώρας ότι τα προσόντα του καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 85/384/EEC, στοιχεία
διετούς πρακτικής εµπειρίας και πρωθύστερη δήλωση ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται
σχετίζονται µε κάποιο συγκεκριµένο έργο που υλοποιείται στο Βέλγιο. Ίσως τα ανωτέρω
έγγραφα χρειαστούν επίση µετάφραση, το κόστος της οποίας επιβαρύνει τον ενδιαφερόµενο,
όπως και το κόστος εγγραφής.
{ [1] }
Σηµεία επικοινωνίας
A. WAUTHIER,
Ministere des Classes Moyennes et de l'Agriculture,
WTC-Tour III,
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Boulevard S. Bolivar 30, 1000 Bruxelles
(tel.32 2 208 32 11, fax. 32 2 208 52 90)
Ordre des Architectes, Conseil National
Rue de Livourne 160/2,
1050 Brussels

1.4 Eργασιακές σχέσεις
1.4.1

Αµοιβές µηχανικών- δικαιώµατα εργαζοµένων- παροχές

Αµοιβές µηχανικών
Από την αρχή του 2003, οι αµοιβές των πολιτικών µηχανικών, των αγρονόµων µηχανικών,
των χηµικών µηχανικών και των εµβιο-µηχανικών, που εισέρχονται στο επάγγελµα στον
ιδιωτικό τοµέα, καθορίζονται σε ένα µηνιαίο ύψος αποδοχών της τάξης των 2470 €,
ακαθάριστων. Ο πρώτος βασικός µισθός αναφέρεται στην έναρξη της καριέρας ενός
µηχανικού. Η έναρξη της καριέρας ωστόσο, δεν αντιστοιχεί πάντα στη χρονική στιγµή
απόκτησης του διπλώµατος.
Η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος στις εφαρµοσµένες επιστήµες και στις επιστήµες των
αγρονόµων, ενός ΜΒΑ ή οποιουδήποτε άλλου διπλώµατος του τρίτου κύκλου της ανώτατης
εκπαίδευσης, µπορεί να δικαιολογήσει µία αύξηση του πρώτου µισθού. Αυτό συνήθως
δίνεται υπό µορφή πλασµατικών χρόνων προϋπηρεσίας ή υπό µορφή επιδόµατος που
χορηγείται σε µηνιαία βάση. Αυτή η αύξηση είναι κάθε φόρα διαφορετική και εξαρτάται από
τη φύση της εκπαίδευσης του διδάκτορα και/ή από το ενδιαφέρον της ειδίκευσης του
διδάκτορα για τον εργοδότη.
Εξέλιξη του µισθού
Όσον αφορά την εξέλιξη του µισθού ενός µηχανικού, είναι σύνηθες ότι µετά από καριέρα
δέκα χρόνων, ένας καλός µηχανικός µπορεί να έχει έσοδα που ορίζονται ως το άθροισµα
των δώδεκα µηνιαίων µισθών του, των επιδοµάτων, του δέκατου τρίτου µισθού, καθώς και
όλων των ειδών πριµ και ενισχύσεων που µπορεί να έχει και που φθάνουν περίπου στο
διπλάσιο του εισοδήµατος του στην αρχή της καριέρας του. Τα παραπάνω ισχύουν αν
παραλειφθεί η επιρροή του πληθωρισµού και των περιοριστικών διατάξεων της νοµοθεσίας
για το ύψος των µισθών. { [2] }
∆ικαιώµατα εργαζοµένων-παροχές
Είναι σύνηθες να δίνεται και ο δέκατος τρίτος µισθός. Οι µηχανικοί που απασχολούνται σε
εταιρείες που είναι συµβεβληµένες µε την Εθνική Επιτροπή για τους Εργαζοµένους (ή άλλες
αντίστοιχες Επιτροπές και Οργανισµούς) παρέχουν ως επί το πλείστον στους εργαζοµένους
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τους και ένα πρόσθετο πριµ στο τέλος του χρόνου, ανάλογα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις
από την εν λόγω Επιτροπή.
Εκτός από το δέκατο τρίτο µισθό, είναι εξίσου σύνηθες να παρέχεται και ένα επίδοµα, το
ύψος του οποίου εξαρτάται από τις επαγγελµατικές ικανότητες και «αρετές» του εργαζοµένου
ή από την αποτελεσµατικότητα της εργασίας του.
Όταν ο εργοδότης συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα συνταξιοδότησης του εργαζοµένου,
στην περίπτωση που ο εργαζόµενος εγκαταλείπει αυτόν τον εργοδότη, τα δικαιώµατα ή
αποθέµατα από την εργασιακή προστασία του εργοδότη πρέπει να επιστραφούν καθολικά
στον εργαζόµενο και αυτό γίνεται σύµφωνα µε το αρχικά προβλεπόµενο σχήµα (ή οµαδικές
ασφάλειες ή δαπάνες σύνταξης). (βλ. παράγραφο 2.6 Σύνταξη Μηχανικών).
Η όλο και πιο ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης αποτελούν ένα σηµαντικό
παράγοντα που συντηρεί και τον ανταγωνισµό των εταιρειών. Οι µηχανικοί πρέπει να
παραµένουν ενήµεροι των εξελίξεων και να διαθέτουν τα µέσα και τον απαραίτητο χρόνο για
να επιµορφώνονται σε θέµατα τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν
αποτελεσµατικά την πρόκληση των νέων τεχνολογιών, όπως και για να αποκτήσουν τη µη
τεχνική µόρφωση, η οποία ωστόσο σχετίζεται µε την προώθηση της καριέρας τους. Γι΄ αυτό
το σκοπό,

παρέχεται στο µηχανικό, µέσα στο πλαίσιο των επαγγελµατικών του

δραστηριοτήτων, η δυνατότητα να αφιερώνει για τη διατήρηση και την επαύξηση των
προσόντων του µια περίοδο τουλάχιστον µίας εβδοµάδας κάθε χρόνο. { [2] }

1.4.2

Τρόποι καταβολής των αµοιβών-Τύποι συµβολαίων-Ρήτρα δοκιµής

Τρόποι καταβολής των αµοιβών { [7] }
Οι αµοιβές µπορούν να καταβληθούν µε τους εξής τρόπους:
Αµοιβή µε ποσοστά
Αύτή η µέθοδος βασίζεται σε ποσοστά του κόστους εργασιών. Tο κόστος των εργασιών είναι
τα πραγµατικά συνολικά έξοδα του πελάτη για µελέτη και διεύθυνση των έργων.
Η αξία τον εργατικού δυναµικού, των καινούργιων υλικών και των εργαλείων και η αξία, σε
καινούργια κατάσταση, των εργαλείων και υλικών δεύτερης χρήσης πρέπει να
συµπεριληφθούν στη δαπάνη.
Αµοιβή µε τον χρόνο «συνολικής εργασίας»
Σ' αυτή την περίπτωση η αµοιβή υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο :
Ρ = Σ(Ν*Τ)
Όπου:
Τ είναι το ωροµίσθιο για ένα συγκεκριµένο εργαζόµενο
Ν είναι ο αριθµός των ωρών εργασίας
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Αντί για ωροµίσθιο το συµβόλαιο µπορεί να προβλέπει ηµεροµίσθιο, 15ήµερο ή µηνιαίο
µισθό. Αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται ειδικότερα σε αποστολές, που το περιεχόµενο ή η
έκταση δεν µπορούν να καθορισθούν πλήρως κατά τη σύναψη του συµβολαίου ή στην
εκτέλεση της πρώτης φάσης του έργου, για παράδειγµα στη βασική µελέτη. Επίσης
εφαρµόζεται στην εκπόνηση ερευνών και ιδιαίτερων µελετών.
Ορισµός «συνολικού χρόνου εργασίας»
Περιλαµβάνει (εκτός από τον αναγκαίο χρόνο της ίδιας της συγκεκριµένης αποστολής) τον
απαραίτητο χρόνο για τις προπαρασκευαστικές εργασίες, τα ταξίδια και τις µετακινήσεις µε
επιστροφή, ανάµεσα στο γραφείο του σύµβουλου-Μηχανικού και τον τόπο δουλειάς. Επίσης,
περιλαµβάνεται ο χρόνος για την σύνταξη όλων των αναφορών και εγγράφων σχετικά µε την
αποστολή.
Η κανονική διάρκεια εργασίας καθορίζεται στο συµβόλαιο. Εκφράζεται σε ώρες την ηµέρα,
την εβδοµάδα, το µήνα ή το χρόνο, ανάλογα µε τις περιπτώσεις.
Για πρόσθετη εργασία, το επιπλέον της αµοιβής πρέπει ν αποτελέσει το αντικείµενο ειδικής
συµφωνίας.
Αναθεώρηση του ωροµίσθιου
To συµβόλαιο µπορεί να περιλαµβάνει ρήτρα αναθεώρησης των ωροµισθίων. Η
αναθεώρηση γίνεται σύµφωνα µε τον τύπο:
TΜ = To ( Κ1*SM/SO+K2)
όπου :
ΤΜ= Ύψος αναθεωρηµένο για το µήνα που έλαβαν χώρα οι υπηρεσίες
Τ0=Ύψος που ορίζεται στο συµβόλαιο
SM= Γενικός δείκτης των συµβατικών µισθών του µήνα που καθορίζεται στο συµβόλαιο
K1 + Κ2 = 1
K1 και Κ2 καθορίζονται από το συµβόλαιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου
Μέθοδος του «επιπλέον χρόνου»
Αυτή η µέθοδος προσδιορίζει, ανάλογα µε το "συνολικό χρόνο εργασίας", την αµοιβή που
οφείλεται για τις παρεµβάσεις τον Σύµβουλου-Μηχανικού.
0 τύπος που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της αµοιβής εµφανίζει τα διάφορα στοιχεία
της, όπως τα γενικά έξοδα και το κέρδος, που αποτελούν τα επιπλέον στοιχεία του άµεσου
κόστους, δηλαδή, τα έξοδα για µισ8ούς.
0 τύπος είναι :
Ρ= Σ(Ν*C) + F + Β
όπου :
Ν: είναι ο αριθµός των ωρών εργασίας
C: είναι το ωριαίο κόστος για τον εργαζόµενο ή για την κατηγορία που ανήκει.
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Το: ωριαίο άµεσο κόστος. Ορίζεται από τη διαίρεση του ετήσιου άµεσου κόστους µε τον
ετήσιο άµεσο αριθµό των ωρών εργασίας.
To άµεσο κόστος ενός εργαζόµενου περιλαµβάνει::
- τον ακαθάριστο ετήσιο µισθό, όπου συµπεριλαµβάνονται το επίδοµα διακοπών, τα πριµ, οι
έκτακτες απολαβές.
- τις νόµιµες εισφορές του Σύµβουλου-Μηχανικού σαν εργοδότη,
όπως :
o

το εργοδοτικό µερίδιο της κοινωνικής ασφάλισης

o

τις κοινωνικές εισφορές

o

τις συµπληρωµατικές εισφορές για τα οικογενειακά επιδόµατα

o

την ασφάλιση των ατυχηµάτων εργασίας

o

την ατοµική ασφάλιση ιδιωτικής ζωής

o

την εργοδοτική εισφορά δηµιουργίας µη νόµιµης διατροφής.

To F αντιπροσωπεύει τα γενικά έξοδα
To B αντιπροσωπεύει το ακαθάριστο κέρδος που καλύπτει την πληρωµή των επενδυµένων
κεφαλαίων, τη δυνατότητα προγραµµάτων επενδύσεων για ανάπτυξη.
Τα γενικά έξοδα (F) και το κέρδος (Β) υπολογίζονται σαν ποσοστό του άµεσου κέρδους,
αλλά µπορούν να καθοριστούν και αυθαίρετα.
Τύποι συµβολαίων { [7] }
Ο νόµος προβλέπει:
• το συµβόλαιο ορισµένου χρόνου
• το συµβόλαιο σαφώς καθορισµένου έργου
• το συµβόλαιο αορίστου χρόνου
Ρήτρα δοκιµής { [7] }
Η ρήτρα δοκιµής είναι προαιρετική. Πρέπει να είναι γραπτή και όχι µικρότερη του ενός µήνα,
ούτε µεγαλύτερη από τρεις µήνες, αν η αµοιβή δεν ξεπερνάει τις 300.000ΒF το χρόνο, ή
µεγαλύτερη από 6 µήνες, αν η αµοιβή ξεπερνάει τις 300.000ΒF το χρόνο. Αν λείπει η
πρόβλεψη της διάρκειάς της, τότε θεωρείται πως είναι για ένα µήνα.
1.4.3 Εργασία-Αµοιβές νέων µηχανικών
Oι δηµόσιες και δηµοτικές επιχειρήσεις οφείλουν να δέχονται εκπαιδευόµενους σε ποσοστό
2% του δυναµικού τους, µη συµπεριλαµβανοµένων των ήδη εκπαιδευόµενων στο πιό πάνω
δυναµικό.
Η εκπαίδευση έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει στον εκπαιδευόµενο µια πρακτική µόρφωση,
που αποτελεί τη µετάβαση από την εκπαiδευση στη δουλειά.Oι δραστηριότητες που
ασκούνται στη διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να αvτιστοιχούν στις σπουδές και στην
ειδικότητα του εκπαιδευόµενου. Η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 6 µήνες. Μπορεί να
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παραταθεί µόνο για άλλους 6 µήνες. Η αµοιβή του εκπαιδευόµενου είναι ίση µε το 90% του
αρχικού µισθού του εργαζόµενου της ίδιας ειδικότητας. { [7] }
1.5 Ασφάλιση
Σε γενικές γραµµές, το βελγικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αποτελείται από δύο
καθεστώτα: ένα για τους µισθωτούς και ένα για τους ανεξάρτητους εργαζόµενους. Το
καθεστώς για τους µισθωτούς περιλαµβάνει τους ακόλουθους κλάδους ασφάλισης:
ασθένειας και µητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, ασφάλιση έναντι εργατικών ατυχηµάτων και
επαγγελµατικών ασθενειών, αποζηµιώσεις θανάτου και συντάξεις επιβίωσης, ασφάλιση
ανεργίας και οικογενειακά επιδόµατα. Το υποχρεωτικό καθεστώς για τους ανεξάρτητους
εργαζόµενους περιλαµβάνει την ασφάλιση ασθένειας, την ασφάλιση αναπηρίας, την
ασφάλιση γήρατος και επιβίωσης και τα οικογενειακά επιδόµατα.
Εγγραφή στην κοινωνική ασφάλιση
Για την περίπτωση των µισθωτών, ο εργοδότης

θα πρέπει να πραγµατοποιήσει τις

απαραίτητες διατυπώσεις για την εγγραφή του µισθωτού στην υπηρεσία κοινωνικής
ασφάλισης. ∆εν χρειάζεται η φυσική παρουσία του ατόµου σε οποιονδήποτε συναφή
οργανισµό. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση ασφάλισης για
ασθένεια-αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισµένος, θα πρέπει να εγγραφεί στον
οργανισµό της επιλογής του ή σε περιφερειακό γραφείο της Caisse auxiliaire d'assurance
maladie-invalidite (CAAMI). Θα πρέπει επίσης να καταβάλει εισφορά κοινωνικής ασφάλισης,
της οποίας το ύψος ισούται µε ένα καθορισµένο ποσοστό του µισθού του. Ο εργοδότης θα
παρακρατεί από το µισθό την εισφορά και θα την καταβάλει στο Office national de securite
sociale (ONSS).
Ως ανεξάρτητος (µη µισθωτός) εργαζόµενος, θα πρέπει κανείς να εγγραφεί σε οργανισµό
κοινωνικής ασφάλισης για ανεξάρτητους (ελεύθερους) εργαζόµενους, το αργότερο εντός 90
ηµερών από την έναρξη της επαγγελµατικής δραστηριότητας στο Βέλγιο. Θα πρέπει τότε να
καταβάλει κανείς εισφορά κοινωνικής ασφάλισης, της οποίας το ύψος ισούται µε ένα
καθορισµένο ποσοστό του καθαρού επαγγελµατικού εισοδήµατος. Θα πρέπει επίσης να γίνει
εγγραφή και σε επικουρικό ταµείο της επιλογής του ενδιαφεροµένου.
{ [1] }
Χρήσιµες διευθύνσεις
Πληροφορίες για τους µισθωτούς:
Ministere des Affaires Sociales, de la Sante Publique et de
l'Environnement (Relations internationales)
3c, rue de la Vierge Noire
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B-1000 BRUXELLES

Tel: 32-(0)2-509 82 26

Πληροφορίες για τους ανεξάρτητους εργαζόµενους:
Ministere des Classes Moyennes et de l'Agriculture (Statut social des
Independants)
7, rue J Stevens
B-1000 BRUXELLES

Tel: 32-(0)2-504 62 00

Πληροφορίες για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη µπορεί κανείς να βρεί στην εξής
διεύθυνση:
L'Institut national d'assurance maladie-invalidite (INAMI)
211 avenue de Tervueren
B-1150 BRUXELLES

Tel: 32-(0)2-739 71 11

1.6 Σύνταξη µηχανικών
Είναι σύνηθες να παρέχεται στον πολιτικό, αγρονόµο, χηµικό µηχανικό ή στον εµβιοµηχανικό, η δυνατότητα ενός προγράµµατος συνταξιοδότησης στο οποίο να συµµετέχει πολύ
ενεργά και ο εργοδότης. Όταν ο εργαζόµενος εγκαταλείπει αυτόν τον τελευταίο, τα
δικαιώµατα ή αποθέµατα από την εργασιακή προστασία του εργοδότη πρέπει επιστραφούν
καθολικά στον εργαζόµενο και αυτό γίνεται σύµφωνα µε το αρχικά προβλεπόµενο σχήµα (ή
οµαδικές ασφάλειες ή δαπάνες σύνταξης).
Αυτή η σύνταξη µπορεί είτε να παρακρατείται από τον εργοδότη, ώστε να αποδοθεί κατά τη
συµπλήρωση των συντάξιµων χρόνων του µηχανικού, ή να παρέχεται υπό µορφή
επιδόµατος στο µηχανικό, ώστε αυτός ο ίδιος να συµπληρώσει τη σύνταξή του.
Για τις περιπτώσεις εκείνες των συνδικάτων ή συνδέσµων που δεν έχουν ανάλογα
διατάγµατα και παροχές για συντάξεις, οι αµοιβές βάσης (δηλαδή, οι αρχικές τιµές µισθών)
πρέπει να είναι αυξηµένες µε τέτοιο τρόπο που να επιτρέπουν στον εργαζόµενο µηχανικό να
αποταµιεύει µόνος του το συµπλήρωµα για τη µελλοντική σύνταξή του.
Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει τα βασιλικά διατάγµατα που αυξάνουν τα πλαφόν των εσόδων
από επαγγελµατικές δραστηριότητες µετά τη συντάξιµη ηλικία, για να τα φέρει στο ποσό των
8.676,27 € (µίνιµουµ) από την αρχή του 2002. Αυτό ισοδυναµεί µε µία αύξηση περίπου 50%
για τους συνταξιούχους που δικαιολογούν τη σύνταξή τους έχοντας εργασθεί ως ανεξάρτητοι
επαγγελµατίες, ως µισθωτοί ή ως δηµόσιοι υπάλληλοι. Για τους συνταξιούχους, που δεν
έχουν ακόµη συµπληρώσει το νόµιµο αριθµό συντάξιµων ετών, το πλαφόν των εσόδων
αυξήθηκε κατά 2%. { [2] }
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1.7 Φορολογία στο Βέλγιο
Φόρος εισοδήµατος
Οι µόνιµοι κάτοικοι Βελγίου οφείλουν να καταβάλλουν στη χώρα αυτή φόρο εισοδήµατος για
όλα τα εισοδήµατά τους, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους. Πάντως, το Βέλγιο έχει
συνάψει διµερείς φορολογικές συµφωνίες µε καθένα από τα υπόλοιπα κράτη-µέλη,
προκειµένου να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλής φορολογίας για το ίδιο εισόδηµα.
Εάν συνεπώς αποκτώνται εισοδήµατα σε άλλο κράτος-µέλος, υποχρεούται, καταρχήν, κανείς
να καταβάλλει φόρο για τα εν λόγω εισοδήµατα µόνο σε αυτό το κράτος µέλος. Υφίστανται
τέσσερις κατηγορίες φορολογητέων εισοδηµάτων: εισοδήµατα από ακίνητα περιουσιακά
στοιχεία (ακίνητη περιουσία), εισοδήµατα από κεφάλαια και κινητά περιουσιακά στοιχεία
(όπως π.χ. µερίσµατα και τόκοι), εισοδήµατα από επαγγελµατικές δραστηριότητες καθώς και
εισοδήµατα από διάφορες πηγές προέλευσης. Αρχικά, το ποσό του καταβλητέου φόρου
υπολογίζεται

βάσει

του

συνόλου

των

καθαρών

εισοδηµάτων

κάθε

κατηγορίας,

αφαιρουµένων εκ των προτέρων ορισµένων δαπανών που εκπίπτουν του φόρου. Ωστόσο,
στην πράξη, ορισµένα είδη εισοδήµατος αποτελούν αντικείµενο χωριστής φορολόγησης,
εκτός εάν είναι πιο συµφέρον να προστεθούν στο σύνολο των εισοδηµάτων. Το
φορολογητέο εισόδηµα υπολογίζεται για το φορολογικό έτος (το οποίο αντιστοιχεί στο
ηµερολογιακό έτος) και γενικώς εφαρµόζονται προοδευτικοί φορολογικοί συντελεστές. Πλέον
του φόρου εισοδήµατος, υποχρεούται κανείς να καταβάλλει και εισφορά αλληλεγγύης. Κατά
τον υπολογισµό του οφειλόµενου φόρου µπορεί κανείς να τύχει ορισµένων φοροαπαλλαγών
και εκπτώσεων, ανάλογα µε την προσωπική

κατάσταση του φορολογουµένου. Μπορεί

επίσης να επωφεληθεί κανείς και από ορισµένες µειώσεις φόρου, που σχετίζονται µε
δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.
Ορισµένες κατηγορίες εισοδηµάτων από κεφάλαια και κινητά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα
µερίσµατα και οι τόκοι, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο παρακράτησης στην πηγή (ως
προκαταβολή). Εάν είναι κανείς µισθωτός, ο εργοδότης του θα παρακρατήσει ένα ποσό από
το µισθό και θα το καταβάλει για λογαριασµό του στην φορολογική αρχή, ως προκαταβολή
του οφειλόµενου εκ µέρους του φόρου εισοδήµατος. Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο
σηµαντικής προσαύξησης του φόρου, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι διευθυντές επιχειρήσεων
και οι ασκούντες ελεύθερο επάγγελµα οφείλουν να προκαταβάλλουν ένα ποσό έναντι του
εκτιµώµενου φόρου για ολόκληρο το φορολογικό έτος.
Κάθε φορολογούµενος οφείλει να συµπληρώνει φορολογική δήλωση µετά τη λήξη του
φορολογικού έτους και συνήθως µέχρι τις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους. Αν δεν το έχει
λάβει, οφείλει να ζητήσει το έγγραφο πριν από την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους. Στη συνέχεια,
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οι φορολογικές αρχές σας αποστέλλουν εκκαθαριστικό σηµείωµα, στο οποίο αναγράφεται το
ποσό του οφειλόµενου φόρου. Η πληρωµή πρέπει κανονικά να πραγµατοποιηθεί εντός
προθεσµίας δύο µηνών.
Φόρος περιουσίας, κληρονοµιάς και δωρεών
Στο Βέλγιο δεν υφίσταται φόρος για την προσωπική περιουσία. Ο φόρος κληρονοµιάς
εφαρµόζεται στην τρέχουσα αξία των κληρονοµηθέντων αγαθών, ενώ ο συντελεστής
φορολογίας ποικίλλει ανάλογα µε την αξία της κληρονοµηθείσας περιουσίας και του βαθµού
συγγένειας του κληρονόµου µε τον κληροδότη. Ο φόρος δωρεάς καταβάλλεται για δωρεές
προσωπικής περιουσίας, για τις οποίες υπάρχει σχετικό νοµικό έγγραφο, ή για τις δωρεές
ακινήτων που βρίσκονται στο Βέλγιο.
Άλλοι φόροι
Ενδέχεται κανείς να υποχρεωθεί να καταβάλει έναν επιπλέον φόρο εισοδήµατος στο δήµο ή
στην κοινότητα κατοικίας του. Εάν κάποιος κατέχει ακίνητο, θα πρέπει να καταβάλει φόρο
ακίνητης περιουσίας, ο οποίος υπολογίζεται βάσει της εκτιµώµενης µισθωτικής αξίας. Ο
εφαρµοζόµενος φορολογικός συντελεστής εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται
το ακίνητο. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης, ο εν λόγω φόρος ακίνητης περιουσίας µπορεί να
εκπέσει εν µέρει από τον οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος. { [1] }
Χρήσιµες διευθύνσεις
Ministere des Finances
Administration centrale des Contributions directes
Cite Administrative de l’ Etat
Tour des Finances - Boite 32
Boulevard du Jardin Botanique 50
1010 BRUXELLES
Τηλ. : (+32) 2 210 2211
Φαξ : (+32) 2 210 4118
Υπεύθυνος πληροφόρησης : Τηλ.: (+32) 2 210 2453
Administration centrale de la T.V.A.,
de l' Enregistrement et des Domaines
Cite Administrative de l΄ Etat
Tour des Finances - Boite 39
Boulevard du Jardin Botanique 50
1010 BRUXELLES
Τηλ. : (+32) 2 210 2611
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Φαξ : (+32) 2 210 2899
Υπεύθυνος πληροφόρησης : Τηλ.: (+32) 2 210 2852

1.8 Παραµεθόριοι εργαζόµενοι
Η φορολογική µεταχείριση των παραµεθόριων εργαζοµένων είναι µάλλον πολύπλοκη.
Εάν δεν είναι κανείς κάτοικος Βελγίου, αλλά απασχολείται στη χώρα αυτή, το Βέλγιο έχει
συνήθως το δικαίωµα να φορολογεί το εισόδηµά του από την απασχόληση αυτή (µολονότι
αυτό εξαρτάται από τη χρονική περίοδο παραµονής στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια του σχετικού
φορολογικού έτους). Αντίθετα, για τους µόνιµους κατοίκους της Γερµανίας, της Γαλλίας ή των
Κάτω Χωρών που είναι παραµεθόριοι εργαζόµενοι, όπως ορίζεται στη συµφωνία για τη
διπλή φορολόγηση που έχει συνάψει το Βέλγιο µε καθένα από τα τρία αυτά κράτη-µέλη της
Ε.Ε., αυτοί θα εξακολουθήσουν να φορολογούνται στη χώρα κατοικίας τους.
Εάν κάποιος εργαζόµενος είναι µη µόνιµος κάτοικος Βελγίου και όχι παραµεθόριος
εργαζόµενος, τότε µπορεί να επωφεληθεί από ορισµένες ή όλες τις φορολογικές απαλλαγές
που παρέχονται στους κατοίκους κατά τον υπολογισµό της φορολογικής του οφειλής στο
Βέλγιο, υπό τον όρο ότι θα έχει διατηρήσει µια µόνιµη κατοικία στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της περιόδου φορολόγησης ή θα έχει εισπράξει στο Βέλγιο ποσοστό τουλάχιστον
75% των εισοδηµάτων που απορρέουν από το επάγγελµά του. Ο φόρος παρακρατείται στην
πηγή από τον εργοδότη.
Εάν πάλι κάποιος είναι αυτοαπασχολούµενος ή ασκεί ελεύθερο επάγγελµα στο Βέλγιο (αλλά
δεν κατοικεί εκεί), τότε το Βέλγιο µπορεί να δικαιούται να φορολογεί το εισόδηµα που
προέρχεται από την απασχόληση αυτή, εάν υφίσταται µόνιµη εγκατάσταση ή σταθερή βάση
στη χώρα αυτή. Επίσης, µπορεί κανείς να επωφεληθεί, υπό ορισµένους όρους (βλ.
παραπάνω), από ορισµένες ή όλες τις φορολογικές απαλλαγές που παρέχονται στους
µόνιµους κάτοικους του Βελγίου.
Ο φόρος, που οφείλεται από τους µη µόνιµους κατοίκους, επιβάλλεται σύµφωνα µε τους
ίδιους συντελεστές που ισχύουν για τους µονίµους κατοίκους, πλην όµως η δηµοτική
επιβάρυνση (η οποία είναι ίση µε ένα µεταβλητό ποσοστό του κύριου φόρου) αντικαθίσταται
από µια εθνική επιβάρυνση, η οποία ανέρχεται σε 6% του κύριου φόρου. { [1] }

Χρήσιµες διευθύνσεις
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα φορολόγησης που εφαρµόζεται στους
παραµεθόριους εργαζοµένους στο Βέλγιο
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Ministere des Finances
Administration centrale des Contributions directes
Cite Administrative de l'Etat
Tour des Finances - Boite 32
Boulevard du Jardin Botanique 50
1010 BRUXELLES
Ministerie van Financien
Hoofdbestuur der directe belastingen
Rijksadministratief Centrum
Financietoren - bus 32
Kruidtuinlaan 50
1010 BRUSSEL
Τηλ.: (+32) 2 210.22.11
Φαξ: (+32) 2 210.41.18
Υπεύθυνος πληροφόρησης: τηλ: (+32) 2 210.24.53
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης που
εφαρµόζεται στους παραµεθόριους εργαζοµένους στο Βέλγιο
Ministere des Affaires sociales
Service des Relations internationales
Rue de la Vierge Noire 3 c
1000 BRUXELLES
Tηλ. : +32 2 509 84 42
Φαξ : +32 2 509 85 34
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1.9 Συγκεντρωτικοί πίνακες χρήσιµων διευθύνσεων

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ministere de l'education, de
la recherche et de la
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

formation
Secretariat general
Bd. Pacheco, 19 bte 0
B-1010 BRUXELLES
Tel.: (+32 2 210.55.25
Telecopieur: (+32) 2
210.55.38

∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΗ

ΦΛΑΜΑΝ∆ΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ministerium der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Abteilung Organisation des
Unterrichtswesens
Agentur Eurydice
Gospertstraίe 1-5

Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap
Departement van het
Onderwijs
Arcaden - bureau 3101
B-1010 Bruxelles

B-4700 Eupen

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΒΑΛΛΟΝΙΑ

Office Regional Bruxellois

Office Communautaire et

de l'Emploi (ORBEM)

Regional de la Formation

/Brusselse Gewestelijke

Professionnelle et de

Dienst voor

l'Emploi (FOREM)

Arbeidsbemiddeling

(Administration Centrale -

(BGDA)

Communautι et Rιgion

Bd Anspach/Anspachlaan

wallonnes)

65 - B 1000

Bd Tirou 104 - B 6000

Bruxelles/Brussel

Charleroi

Tel. (+)(32)(2) 505 14 20

Tel. (+)(32)(71) 20 61 11

Fax. (+)(32)(2) 505 14 22

Fax. (+)(32)(71) 20 61 98

ΦΛΑΜΑΝ∆ΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB)
(Hoofdbestuur, Vlaams
Gewest-Vlaamse
Gemeenschap)
Keizerslaan 11 - B 1000
Brussel
Tel. (+)(32)(2) 506 15 11
Fax. (+)(32)(2) 511 29 60
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L'Office National de l'Emploi (ONEM)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

7 boulevard de l'Empereur
B-1000 BRUXELLES Tel: 32-(0)2-515 47 14
A. WAUTHIER,
Ministere des Classes Moyennes et de

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

l'Agriculture,

ΠΤΥΧΙΩΝ (ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ)

WTC-Tour III,
Boulevard S. Bolivar 30, 1000 Bruxelles
(tel.32 2 208 32 11, fax. 32 2 208 52 90)
Ministere des Affaires Sociales, de la Sante

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Publique et de
l'Environnement (Relations internationales)
3c, rue de la Vierge Noire
B-1000 BRUXELLES Tel: 32-(0)2-509 82 26
Ministere des Classes Moyennes et de

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

l'Agriculture (Statut social des

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Independants)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

7, rue J Stevens
B-1000 BRUXELLES Tel: 32-(0)2-504 62 00
L'Institut national d'assurance maladie-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

invalidite (INAMI)

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

211 avenue de Tervueren
B-1150 BRUXELLES Tel: 32-(0)2-739 71 11
Ministere des Finances
Administration centrale des Contributions
directes
Cite Administrative de l’ Etat

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Tour des Finances - Boite 32
Boulevard du Jardin Botanique 50
1010 BRUXELLES
Τηλ. : (+32) 2 210 2211
Φαξ : (+32) 2 210 4118
Υπεύθυνος πληροφόρησης :
Τηλ.: (+32) 2 210 2453
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1.10 Βιβλιογραφία και δικτυακοί τόποι
Όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προέρχονται από έρευνα στο διαδίκτυο και χρήση
σχετικής βιβλιογραφίας. Στο τέλος κάθε παραγράφου αναγράφεται εντός αγκύλης ο αριθµός
που αντιστοιχεί στην συγκεκριµένη ιστοσελίδα και βιβλιογραφία από όπου λήφθηκαν τα
στοιχεία. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος επιθυµεί να δεί τα στοιχεία αυτά µε περισσότερη
λεπτοµέρεια µπορεί να ανατρέξει εκεί. Οι δικτυακοί τόποι και η βιβλιογραφία είναι οι εξής:
[1]: http://citizens.eu.int
[2]: http://www.eurocadres.org
[3]: http://europa.eu.int
[4]: http://www.fabi.be
[5]: http:// www.goinglobal.com

[5]: http://www.worldstates.ws
[6]: Μουσουλιώτης ∆., Τουλιάτος ∆., Χατζηπάνος Π., Χρυσολούρη Φ.,
«Καταγραφή και διερεύνηση του επαγγέλµατος του µηχανικού στο χώρο των κατασκευών
στις χώρες της ΕΟΚ», Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, Επιτροπή ΕΟΚ
Άλλοι χρήσιµοι δικτυακοί τόποι είναι οι εξής:
http://belgium.fgov.be
http://www.expatica.com
http://www.expatriates.com
http://www.stepstone.be/
http://www.monster.be/
http://www.ulb.ac.be/assoc/airbr
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http://www.feb.be/
http://www.isf-iai.be/
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