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Vooraf 

In het kader van de doelstellingen, die door de strategie GO4Brussels2025 worden nagestreefd, en 
meer bepaald door maatregel 11 van het Opleidingsplan 2020 dat gelijke rechten wat betreft de 
toegang tot opleidingen wil verzekeren, heeft het College van de Franse Gemeenschapscommissie de 
rechten van stagiairs, die een opleiding volgen, willen versterken. 

Deze ambitie is met name het gevolg van de resultaten van de « Etude sur la précarité du public en 
formation professionnelle en 2015 sur base de données administratives – Bruxelles Formation et 
partenaires ». Deze studie werd uitgevoerd door de ULB (Metices) en in mei 2018 door Bruxelles 
Formation aan de Minister van Beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie bezorgd. 

Het document maakt gewag van de moeilijke financiële situatie van bijna de helft van de 
werkzoekenden die een opleiding volgen bij Bruxelles Formation en zijn contractuele partners 
(instellingen voor sociaalprofessionele inschakeling, onderwijs van sociale promotie, BRC, vzw’s actief 
inzake de opleiding van mindervaliden…). 

Zo’n precaire situatie vanuit financieel oogpunt heeft een negatieve invloed op het traject van de 
stagiairs die een pre-kwalificerende opleiding volgen (laat toe om de nuttige bekwaamheden inzake 
beroepsinschakeling te verwerven maar niet rechtstreeks wat betreft het aanleren van een beroep). 
Immers, omwille van deze materiële moeilijkheden kunnen deze stagiairs geneigd zijn om hun 
opleiding te onderbreken en niet met een kwalificerende opleiding te starten die hen zou toelaten om 
de competenties te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een welbepaald beroep, 
en die tevens een essentieel element voor een duurzame integratie op de arbeidsmarkt vormt. 

De interpellerende resultaten van deze studie hebben de Minister van Beroepsopleiding ertoe 
aangezet om in het kader van de begroting 2019 een bedrag van € 800.000,00 vrij te maken via de 
publiek-publieke overeenkomst gesloten tussen ACTIRIS en Bruxelles Formation voor de jaren 2019 en 
2020. Dit bedrag moet aan het probleem verhelpen doorheen 16 maatregelen die in het kader van een 
actieplan werden uitgewerkt. Dit actieplan werd goedgekeurd door het Beheerscomité van ACTIRIS en 
moet de impact van de precariteit op het verloop van opleidingen beperken. 

Het ontwerpbesluit, dat ter advies aan de Raad wordt voorgelegd, heeft betrekking op de eerste van 
deze maatregelen, namelijk de uitbreiding tot alle werkzoekenden, die bij ACTIRIS zijn ingeschreven, 
van de toekenning van de premie van één euro bruto voor elk effectief gevolgd opleidingsuur, evenals 
van een vergoeding die de verplaatsingskosten dekt. 

Zo’n bepaling blijkt noodzakelijk, in de mate waarin de beschikbare cijfers aangeven dat slechts 83,3% 
van de werkzoekenden met een opleiding tijdens het jaar 2017 zulke voordelen genoten. Wat betreft 
de resterende 17%, waren 7% niet bij ACTIRIS ingeschreven of voltijds werkende werkzoekenden.   

Het doel van de maatregel bestaat er dan ook in, een oplossing aan te bieden voor de 10% 
werkzoekenden met een opleiding die tot op heden niet voldeden aan de huidige voorwaarden van 
het besluit over de voordelen voor stagiairs. Dit besluit vereist dat men een van de volgende 
voorwaarden vervult :  

- Sedert 12 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende; 

- Volledig werkloos zijn; 

- Aan het begin van de opleiding niet in het bezit zijn van een getuigschrift van het hoger 
secundair onderwijs noch van om het evenwel ander equivalent diploma of getuigschrift; 

- Werkloos werkzoekende zijn bij ACTIRIS en het leefloon  of financiële steun aan het percentage 
van het leefloon ontvangen; 
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- Werkloos werkzoekende zijn bij ACTIRIS en geregistreerd zijn bij de “Service bruxellois 
francophone des personnes handicapées” van de Franse Gemeenschapscommissie. 

Het ontwerpbesluit gaat bijgevolg over tot de intrekking van deze restrictieve voorwaarden teneinde 
de voordelen uit te breiden tot de werkloze of deeltijds werkende werkzoekenden die bij ACTIRIS zijn 
ingeschreven en een beroepsopleidingsovereenkomst hebben gesloten. De maatregel gaat in op 1 
september 2019. 

Advies 
1. Algemene beschouwingen 

De Raad verwelkomt de uitbreiding tot alle werkzoekenden met een opleiding bij Bruxelles Formation 
en zijn contractuele partners van de toekenning van de premie van één euro bruto per opleidingsuur 
en van de vergoeding voor verplaatsingskosten. Zo’n maatregel is van aard om de meest kansarme 
bevolkingsgroepen tijdens hun opleidingstraject te steunen.  

De Raad is bovendien van oordeel dat deze maatregel een eerste positieve stap vormt in een bredere 
dynamiek voor de verbetering van de financiële situatie van stagiairs die een opleiding volgen. Hij 
vraagt dan ook de voortzetting van de werkzaamheden die zullen toelaten om de andere maatregelen 
van het actieplan te verwezenlijken en die de impact van de precariteit op het verloop van de opleiding 
moeten beperken. 

2. Bijzondere beschouwingen 
 
2.1  Budgettaire duurzaamheid 

 De Raad stelt vast dat deze uitbreiding vandaag enkel het voorwerp uitmaakt van een financiering in 
het kader van de begroting 2019 van de Franse Gemeenschapscommissie, en wenst dat aan deze 
maatregel een zekere duurzaamheid zou worden gegeven tijdens de volgende legislatuur, dit teneinde 
de meest kansarme werkzoekenden in de mogelijkheid te stellen om ook in de toekomst een 
bijkomende aansporing te genieten om zich te vormen. 

2.2  Premiesystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

De Raad vestigt de aandacht op het feit dat de Brusselse werkzoekenden, die door de VDAB worden 
begeleid en een opleiding volgen, aanspraak kunnen maken op een voorziening die aanzienlijk verschilt 
en gebaseerd is op de toekenning van een maandelijkse forfaitaire premie van € 100,00 vanaf de vijfde 
week van de opleiding (voor een opleiding die tenminste 8 weken duurt). Hij stelt zich dan ook vragen 
bij de gepastheid om de synergiën te versterken tussen deze verschillende voorzieningen die op een 
zelfde gewestelijk grondgebied van toepassing zijn. 

2.3  Verplaatsingsvergoedingen 

 De Raad vraagt om de verschillen te beperken wat betreft de verplaatsingsvergoedingen al naargelang 
de werkzoekende met een opleiding door Bruxelles Formation of door de VDAB wordt gevolgd. Wat 
betreft Bruxelles Formation, bepaalt artikel 4, §2 van het besluit 2013/129 dat de vergoeding 
maandelijks wordt uitbetaald op basis van een forfaitair bedrag dat overeenstemt met de kostprijs van 
het maandabonnement van de MIVB, naar rato van het aantal gevolgde opleidingsdagen. De 
vergoeding van de VDAB schommelt daarentegen al naargelang de verplaatsingswijze (terugbetaling 
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van het abonnement van het openbaar vervoer en € 0,15 per afgelegde kilometer voor de andere 
vervoermiddelen, zoals de auto of de fiets). 

2.4  Kinderopvang 

De Raad herinnert eraan dat het probleem van de kinderopvang een werkzoekende kan ontraden om 
een opleiding te volgen. Hij spoort het College van de Franse Gemeenschapscommissie dan ook aan 
om bijzondere aandacht te besteden aan de noodzaak om tussen te komen in de kosten voor de 
opvang van jonge kinderen, evenals in het kader van de buitenschoolse opvang. Hij nodigt het College 
uit om zich te laten leiden door de goede praktijken bij de VDAB die de opvangkosten van kinderen, 
die nog niet schoolplichtig zijn, terugbetaalt en een financiële tussenkomst uitkeert in het kader van 
de buitenschoolse opvang.  

* 
* * 
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