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Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest 

Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun drastisch 

255 miljoen herverdeeld over de Brusselaars 

 

 

1. Inleiding 

De ordonnantie "tewerkstellingssteun", die op donderdag 1 juni gestemd werd in de Commissie 

Economische Zaken van het Parlement, zal een echte omwenteling teweegbrengen in het 

tewerkstellingsbeleid van het Brussels Gewest. Tegelijkertijd worden de uitvoeringsbesluiten, 

die de uitvoering van de steunvoorzieningen voor tewerkstelling zullen toelaten, goedgekeurd 

binnen de Brusselse Regering. Een wetgevend proces dat de inwerkingtreding van de nieuwe 

maatregelen op 1 oktober eerstkomend zal mogelijk maken.  

Met de zesde staatshervorming heeft het Brussels Gewest nieuwe bevoegdheden betreffende 

tewerkstelling verworven, en met name talrijke voorzieningen voor tewerkstelling. Het 

probleem? Een aanzienlijke hoeveelheid van de financiële middelen is, ondanks de 

regionalisering van deze voorzieningen, nog bestemd voor Vlaamse of Waalse pendelaars.  

De minister heeft dus besloten tot de "verbrusseling" van de steunvoorzieningen: bijna 255 

miljoen is uitsluitend bestemd voor de tewerkstelling van Brusselaars. Een nooit eerder geziene 

herstructurering, die het gevolg is van grondig werk met de sociale partners en in 

samenwerking met Actiris en Brussel Economie en Werkgelegenheid.  

Ook al is de werkloosheid in Brussel sinds het begin van de legislatuur blijven afnemen, toch 

vereisen bepaalde doelgroepen van werkzoekenden nog steeds bijzondere aandacht op het 

vlak van tewerkstellingsbeleid: jongeren onder de 30 jaar, laaggeschoolden, langdurig 

werkzoekenden en oudere werknemers.  

 

Drie essentiële doelstellingen stuurden de uitwerking van de hervorming van de 

steunvoorzieningen:  

 

V E R E E N V O U D I G I N G  –  V E R B R U S S E L I N G  –  O V E R G A N G  

 

Dat vertaalt zich concreet in:  

 

- een vermindering en vereenvoudiging van het aantal overgenomen voorzieningen; 

- een grotere begrijpelijkheid van de voorzieningen voor zowel werkzoekenden als 

werkgevers; 

- een herverdeling van de gewestelijke middelen over de Brusselaars die ondersteund 

moeten worden; 

- een doeltreffende en snelle overgang van opleiding naar werk. 
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2. Van federale tewerkstellingssteun naar "verbrusselde" voorzieningen  

 

 

2.1. Achtergrond 

 

Het hervormingsvoorstel voor de tewerkstellingssteun werd in ruime mate bepaald op grond 

van een studie van KU Leuven-HIVA in september 2015. In die studie wordt een reeks 

vaststellingen onthuld in detail. De voornaamste ervan zijn de volgende:  

 

- De huidige maatregelen zijn niet gunstig voor inwoners van Brussel: 38% van de 

Brusselse middelen bestemd voor de ondersteuning van de doelgroepen wordt 

momenteel toegekend aan pendelaars afkomstig uit Vlaanderen of Wallonië.  

 

- Brusselaars trekken niet genoeg voordeel uit de doelgroep ouderen: 58% van de 70 

miljoen euro besteed aan de lastenverlaging voor deze doelgroep heeft betrekking op 

Waalse of Vlaamse werknemers.  

 

- De doelgroep laaggeschoolde jongeren werkt niet: zij krijgen geen "natuurlijke" toegang 

tot een duurzame en kwaliteitsvolle job. De voornaamste oorzaak daarvan is de 

moeilijke overgang tussen de steunvoorzieningen voor opleiding en de 

steunvoorzieningen voor tewerkstelling. 

 

 

2.2. Wie zijn de begunstigden van de nieuwe steunmaatregelen?  

 

De Regering implementeert een "gericht" beleid. Heel concreet is het de bedoeling de 

doelgroepen te identificeren die zich het moeilijkst kunnen integreren op de arbeidsmarkt. 

 

In het Brussels Gewest werden vier doelgroepen geïdentificeerd die specifieke steun vereisen, 

aangezien ze bijzonder kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt: 

 

- personen jonger dan 30, die 25% van de Brusselse werkzoekenden vertegenwoordigen 

- laaggeschoolden, die 63% van de Brusselse werkzoekenden vertegenwoordigen 

- langdurig werkzoekenden (1 jaar), die 63% van de Brusselse werkzoekenden 

vertegenwoordigen 

- oudere werknemers 

 

Met de uitgevoerde hervorming zullen de tewerkstellingssteunmaatregelen zich dus aanpassen 

aan de Brusselse doelgroepen, mits ze tot een van deze categorieën behoren, ingeschreven zijn 

bij Actiris en gedomicilieerd zijn in het Brussels Gewest.  

 

Alle personen die uitgesloten zijn van het recht op uitkeringen ten gevolge van de maatregelen 

getroffen door de federale regering zullen dus toegang hebben tot de voorzieningen, aangezien 

de voorwaarde van begunstigde van een werkloosheids- of inschakelingsuitkering zijn, 

opgeheven wordt.  

3. De hervorming 
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Voorheen waren er meer dan 30 steunvoorzieningen voor tewerkstelling ingevoerd. Nu zijn de 

6 voorzieningen georganiseerd rond 3 assen: activering, inschakeling en behoud. 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.1 Focus op een belangrijke maatregel: De activering 

 

Het activeringsprincipe is de centrale hefboom van de hervorming van de tewerkstellingssteun. 

Het vertegenwoordigt een diepgaande vereenvoudiging van de "Activa"-maatregel, aangezien 

de hervorming nog slechts voorziet in een enkele Activa. Voorheen was de Activa samengesteld 

uit een geheel van subvoorzieningen en was die slechts na 24 of 60 maanden toegankelijk voor 

werkzoekenden die een werkloosheids- of inschakelingsuitkering genoten.  

 

 

3.1.1. Welke doelgroep komt in aanmerking voor de nieuwe Activa-maatregel?  
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De Regering wil Brusselaars die ingeschreven zijn bij Actiris nu toelaten rechtstreeks toegang 

te krijgen tot een job via financiële ondersteuning. Deze visie maakt het mogelijk de meest 

kwetsbare personen rechtstreekse toegang te bieden tot de arbeidsmarkt, met inbegrip van 

hen die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering.  

 

Zo is de Activa-maatregel toegankelijk voor elke niet-werkende werkzoekende die reeds 12 

maanden ingeschreven is bij Actiris. Het betreft het enige toegangscriterium voor de 

werknemer.  

 

Om de werkzoekende evenwel een duurzame en kwaliteitsvolle job te kunnen garanderen, 

moet de werkgever een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden met minstens halftijdse 

tewerkstelling aanbieden.  

 

Voor sommigen wordt de voorwaarde van 12 maanden inschrijving opgeheven. Een van de 

belangrijkste doelstellingen van de maatregel is immers de overgang naar werk te waarborgen 

voor werkzoekenden. Een jongere die met een inschakelingsovereenkomst heeft gewerkt, zal 

bijvoorbeeld geen 12 maanden moeten wachten om gebruik te kunnen maken van de nieuwe 

maatregel. Vanaf de beëindiging van zijn overeenkomst zal die kunnen worden aangeworven 

met de Activa-steunmaatregel.  

 

Dat zal het geval zijn voor alle personen die tot een van deze categorieën behoren: 

 

- tewerkstelling in het kader van de voorziening inschakelingsovereenkomst; 

- tewerkstelling in het kader van de voorziening Artikel 60; 

- tewerkstelling in het kader van de voorziening tewerkstelling in de sociale economie; 

- stage met een minimumduur van 6 maanden; 

- individuele beroepsopleiding met een minimumduur van 6 maanden; 

- geslaagde alternerende opleiding, 

- geslaagde kwalificerende beroepsopleiding; 

- persoon jonger dan 30 die niet beschikt over een GHSO; 

- persoon van 57 jaar of jonger; 

- slachtoffers van een herstructurering van een bedrijf; 

- slachtoffers van ontslag ten gevolge van de verdwijning van een GECO-betrekking. 

 

 

 

3.1.2. Welk voordeel voor de werkgever?  

 

Met deze nieuwe maatregel geniet de werkgever een totale financiële steun van € 15.900:  

 

- € 350 gedurende de eerste zes maanden 

- € 800 gedurende de volgende twaalf maanden 

- € 350 gedurende de laatste twaalf maanden 
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De werkgevers die, in het kader van de voorziening, een werkzoekende met een erkende 

verminderde arbeidsgeschiktheid aanwerven, zullen grotere financiële steun genieten 

gedurende een periode van 36 maanden. 

 

- € 750 gedurende de eerste twaalf maanden 

- € 600 gedurende de volgende vierentwintig maanden 

 

De totale financiële steun bedraagt dus € 23.400. 

 

 

3.1.3. De Activa in Vlaanderen en Wallonië 

 

In Vlaanderen bestaat er niet langer een activeringssteunmaatregel, maar enkel nog 

verminderingen voor twee types doelgroepen. 

- Voor jongeren onder de 25 jaar die niet beschikken over een diploma hoger secundair 

onderwijs, bedraagt de totale steun voor de werkgever € 9.200. 

- Voor jongeren onder de 25 jaar die wel beschikken over een diploma hoger secundair 

onderwijs, bedraagt de totale steun voor de werkgever € 8.000. 

- Voor werknemers van 55 tot 59 jaar oud bedraagt de aanwervingssteun € 9.200. 

- Voor werknemers boven de 60 jaar bedraagt de aanwervingssteun € 12.000. 

 

In Wallonië bestaan twee type "rugzakactivering". 

- Voor jongeren onder de 25 jaar die niet beschikken over een diploma hoger secundair 

onderwijs of die wel beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs en reeds 

zes maanden ingeschreven zijn bij FOREM, bedraagt de financiële steun € 14.250. 

- Voor de overige werkzoekenden die reeds twaalf maanden ingeschreven zijn bij FOREM 

bedraagt de totale steun € 8.250. 

 

 

3.1.4. Cumulatieve steun 

 

Om de werkgevers te helpen hun personeel op te leiden, voorziet de hervorming eveneens in 

financiële steun voor de werkgevers die erg kwetsbare Activa-werknemers aanwerven; de 

werknemer moet minstens 30 jaar oud zijn, mag maximaal beschikken over een diploma lager 

secundair onderwijs en moet beschikken over een voltijdse arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur. Deze steun laat de werkgever toe zijn medewerker op te leiden. 

 

Deze tussenkomst, die de aanmoedigingssteun voor opleiding op het werk wordt genoemd, 

bedraagt € 5.000 en kan gebruikt worden tijdens de gehele loopduur van de Activa-

steunmaatregel.   

 

Het is ook mogelijk voor een werkgever om de Activa te cumuleren met een steunmaatregel 

"oudere werknemers' uit de as Behoud. De werkgever krijgt een vermindering van € 1.000 per 

kwartaal voor alle werknemers vanaf 57 jaar oud tot de wettelijke pensioenleeftijd en van wie 

het kwartaalloon de € 10.500 niet overschrijdt.  
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3.1.5. Zelfstandig werk uitbreiden 

 

Vermits het niet mogelijk is om alleen via bezoldigde tewerkstelling genoeg jobs te creëren in 

het Brussels Gewest, is het belangrijk om, met de nodige begeleiding, werkzoekenden ertoe 

aan te zetten zich te vestigen als zelfstandige. Met het oog daarop wordt een specifieke en 

degressieve premie aangeboden.  

 

Deze maatregel geeft gedurende zes maanden recht op een maandelijkse degressieve premie, 

zodat in die periode een gemengd inkomen tot stand kan komen.  

Het totale bedrag van deze premie bedraagt € 4.000 en is verdeeld als volgt: 

- € 1.250 tijdens de eerste maand 

- € 1.000 tijdens de tweede maand 

- € 750 tijdens de derde maand 

- € 500 tijdens de vierde maand 

- € 250 tijdens de vijfde maand 

- € 250 tijdens de zesde maand 

 

 

4. Conclusie 
 

Het Brussels Gewest vertoont een verontrustende paradox. Het is een gewest met een zeer 

grote economische aantrekkingskracht en is ook bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van 

tewerkstelling in België. Tegelijkertijd blijft een groot deel van de bevolking van het gewest 

uitgesloten van die economische rijkdom en krijgt het geen toegang tot een duurzame job.  

In die context moet men een werkgelegenheidsbeleid voeren dat aangepast is aan de meest 

kwetsbare doelgroepen op de Brusselse arbeidsmarkt. Dat is het gevoerde beleid in het kader 

van de hervorming van de tewerkstellingssteun.   

Het Brussels Gewest, dat nieuwe bevoegdheden kreeg, heeft de voorzieningen voor 

tewerkstelling immers "verbrusseld" door ze aan te passen aan de behoeften van de 

werkzoekenden: een ambitieuze hervorming, afgestemd op Brusselaars, die betrekking zal 

hebben op bijna 20% van de werkzoekenden, ofwel meer dan 18.000 jobs.  

De hervorming, die zodanig werd uitgedacht om alle beleidsmaatregelen inzake 

tewerkstellingssteun te optimaliseren, legt ook de nadruk op de overgangsperiodes. Zo zal een 

werkzoekende achtereenvolgens kunnen gebruik maken van verschillende voorzieningen die 

de duurzame inschakeling van die werkzoekende op de arbeidsmarkt beogen.   

Dankzij deze hervorming van de tewerkstellingssteun voorziet het Brussels Gewest zich van de 

nodige middelen om de bestaande kloof tussen het aanbod van en de vraag naar tewerkstelling 

te dichten en de werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar te brengen. Dit is des te meer 

een cruciale uitdaging aangezien Brussel tegen 2025 zijn financiële autonomie zal moeten 

waarborgen.  


