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ADVIES 
Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de gelijkstelling van 
welbepaalde werknemers met 

doelgroepwerknemers als bedoeld in artikel 2,5° 
van de ordonnantie van 23 juli 2018 met 

betrekking tot de erkenning en de ondersteuning 
van de sociale ondernemingen 

 

 

Aanvrager Minister Bernard Clerfayt 

Aanvraag ontvangen op 19 oktober 2020 

Aanvraag behandeld door Commissie Economie - Werkgelegenheid - Fiscaliteit - 

Financiën  

Advies aangenomen door de Plenaire zitting van 19 november 2020 
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Vooraf 
Het ontwerpbesluit beoogt de gelijkstelling te verlengen van zogenaamde gesubsidieerde 

« inschakelings- »-contractuelen (GesCo's) met werknemers van het doelpubliek voor sociale 

inschakelingsondernemingen. Het inschakelingscontract, dat één van de vier tewerkstellings-

voorzieningen voor inschakeling in de sociale economie is waarin de ordonnantie van 23 juli 2018 

voorziet, vindt immers momenteel zijn rechtsgrondslag in de wijziging van de regelgeving GesCo-

Programmawet en GesCo-Plaatselijke Besturen, maar is nog geen voorwerp van een afzonderlijk 

besluit geweest.  

De zogenaamde inschakelings-GesCo's worden door het Regeringsbesluit van 16 mei 2019 betreffende 

het mandaat en de compensatie van de sociale inschakelingsondernemingen tot 31 december 2020 

met het doelpubliek van de sociale inschakelingsondernemingen gelijkgesteld. Na deze datum, zonder 

een uitvoeringsbesluit voor het inschakelingscontract en zonder een verlenging van deze gelijkstelling, 

zullen de sociale inschakelingsondernemingen een doelpubliek verliezen dat in de valorisatie van hun 

inschakelingsprogramma kan worden gemobiliseerd en zouden ze de voorwaarden van hun mandaat 

niet langer kunnen naleven. 

Advies 
Brupartners formuleert een gunstig advies inzake het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering betreffende de gelijkstelling van welbepaalde werknemers met doelgroepwerknemers als 

bedoeld in artikel 2,5° van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de 

ondersteuning van de sociale ondernemingen. 

Brupartners vestigt de aandacht op de duur van deze bepaling, die in de versie van het ontwerpbesluit 

dat hem werd voorgelegd, uiterlijk op 31 december 2024 ten einde loopt, terwijl de 

vertegenwoordigster van de Minister van Tewerkstelling zelf in vergadering heeft bevestigd dat deze 

bepaling niet in de tijd beperkt was. 
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