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ADVIES 

Voorontwerp van besluit 2020/2613 van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2013/129 van 

het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 
december 2013 betreffende de toekenning van bepaalde voordelen 
aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen in het kader van 

het “Institut bruxellois francophone pour la formation 
professionnelle” 

 
 

Aanvrager Minister Bernard Clerfayt 

Aanvraag ontvangen op 22 december 2020 

 dringende aanhangigmaking  

Advies uitgebracht door de Raad van 
bestuur op  

23 december 2020 

Advies bekrachtigd door de Plenaire 
vergadering op 

21 januari 2021 
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Vooraf 
Dit ontwerpbesluit voorziet de indexering van de opleidingsvergoeding die wordt uitgekeerd aan de 
stagiairs die bij Bruxelles Formation en zijn geconventioneerde partners een beroepsopleiding 
volgen. Hiertoe wordt de vergoeding voor elk gepresteerd opleidingsuur van een tot twee euro 
verhoogd. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2021. Het ontwerp, dat ter advies wordt 
voorgelegd, stelt voor om deze wijziging op te nemen in artikel 1 van het besluit 2013/129 van het 
College van de Franse Gemeenschapscommissie van 19 december 2013 betreffende de toekenning 
van bepaalde voordelen aan de stagiairs die een beroepsopleiding krijgen in het kader van het 
“Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle”. 

Deze verdubbeling van de opleidingsvergoeding vormt een tussenstap tot de invoering van het 
opleidingsinkomen van vier euro voor elk gepresteerd opleidingsuur, bovenop de toelage ontvangen 
door de werkzoekende die bij ACTIRIS is ingeschreven, zoals voorzien in het meerderheidsakkoord 
2019-2024 van de Brusselse Franstalige regering. 

Advies 
Brupartners verwelkomt dit initiatief voor een verdubbeling van de vergoeding ontvangen door de 
stagiairs die bij Bruxelles Formation en zijn geconventioneerde partners een opleiding volgen. Dit 
moet toelaten om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen tijdens hun opleidingsparcours te 
ondersteunen en om aldus het aantal afvallers te beperken.   

Brupartners moedigt de Brusselse Franstalige regering aan om haar inspanningen verder te zetten 
teneinde aan het einde van de legislatuur tot een vergoeding van vier euro per uur te komen, zoals 
voorzien in het regeerakkoord. 

* 
* * 
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