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ADVIES 

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2019 betreffende 
de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, 
§ 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
 
 
 
 

Aanvrager Minister Bernard Clerfayt 

Aanvraag ontvangen op 13 mei 2020 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 
Financiën  

Aanvraag uitgebracht door de Plenaire zitting op 18 juni 2020 
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Vooraf 
Dit ontwerp van besluit heeft tot doel artikel 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, aan te 
vullen. 

Ter herinnering, artikel 60, § 7 van de wet van 8 juli 1976 laat het toe dat de uitkeringsgerechtigde van 
een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) in het kader van een met dit OCMW 
gesloten arbeidsovereenkomst kan worden tewerkgesteld, zodat deze zijn rechten op een 
werkloosheidsuitkering zou kunnen terugvorderen. De werknemer die in het kader van een 
inschakelingsbaan wordt aangeworven, wordt door dit centrum ter beschikking gesteld van privaat- of 
publiekrechtelijke rechtspersonen, die als externe gebruikers worden gedefinieerd. 

Om de kosten1 te dekken van de inschakelingsbaan waarvan de externe gebruiker gebruik maakt, moet 
deze het OCMW een bedrag betalen. Niettemin vermeldt artikel 9 van het besluit van 23 mei 2019, 
dat in het kader van het onderhavige ontwerp van besluit aan een herziening is onderworpen, de 
structuren waarvan het sociaal oogmerk of het maatschappelijk belang een afwijking van deze bijdrage 
rechtvaardigt. 

Het ter advies van de Raad voorgelegde ontwerp van besluit stelt voor om deze afwijkende lijst uit te 
breiden met de openbare vastgoedmaatschappijen, als bedoeld in Hoofdstuk II van Titel IV van de 
Brusselse Huisvestingscode. Deze maatschappijen hebben als sociaal doel sociale woningen te 
realiseren en ter beschikking te stellen. De uitbreiding van deze vrijstelling, die met terugwerkende 
kracht op 1 januari 2020 in werking moet treden, wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om de 
continuïteit in de tewerkstellingsprojecten te garanderen en om een negatieve impact op de 
huurkosten van sociale huurders te vermijden. 

Dientengevolge vervolledigen deze structuren de lijst van externe gebruikers die van een volledige of 
gedeeltelijke vrijstelling van hun financiële bijdrage in de kosten voor het gebruik van een 
inschakelingsbaan kunnen genieten. Het gaat dus om : 

- Verenigingen zonder winstoogmerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een 
maatschappelijk doel dat verband houdt met cultuur, sociale, gezondheid, opleiding, 
onderwijs of sport ; 

- Verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII en hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ; 

- Erkende sociale ondernemingen met toepassing van de ordonnantie van 23 juli 2018 met 
betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen ; 

- Zoals voorgesteld in het ontwerp van besluit, openbare vastgoedmaatschappijen als bedoeld 
in hoofdstuk II van titel IV van de Brusselse Huisvestingscode die door de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij worden erkend. 

Advies 
De Raad neemt er akte van dat de Regering het afwijkende stelsel wil uitbreiden dat betrekking heeft 
op de financiële bijdrage als bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

 
1  zoals bepaald in artikel 8 van het besluit van 23 mei 2019. 
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Regering van 23 mei 2019 betreffende de inschakelingsbetrekking zoals bedoeld in artikel 60, § 7 van 
de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 

De Raad wil eraan herinneren dat de uitrol van de « artikel 60 »-voorzieningen niet ten koste mag gaan 
van de tewerkstelling en de kwaliteit ervan, en dat deze verder zal moeten worden geëvalueerd. 

* 
* * 
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