Opmerkingen FeBIO Ordonnantie Sociaal Ondernemerschap 9/9/2017

FeBIO, Federatie van Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de
Werkgelegenheid, formuleert de volgende opmerkingen bij het ‘Voorontwerp Ordonnantie Sociaal
ondernemerschap goedgekeurd in eerste lezing op 5 juli’ die wij graag met U delen.

Opmerking 1: Er moet een duidelijke definitie van de doelgroep voor de sociale
inschakelingseconomie in de ordonnantie komen
Cfr. Hoofdstuk I Algemene Bepalingen
p. 1, Artikel 2, 4°: “le travailleur du public cible”
Verder in de ordonnantie:
p. 7, Art. 11 §2: ‘un programme spécifique d’accompagnement du travailleur du public cible”
Het is voor Febio belangrijk dat de definitie van de ‘doelgroepwerknemer’ expliciet vermeld staat in
de ordonnantie, zoals dat het geval was in de tweede oriëntatienota.
In het gedeelte ‘Commentaire des articles’ p. 21 is er sprake van 3 categorieën die helemaal niet
overeenkomen met de oplijsting uit de tweede oriëntatienota.
Vandaar ook het belang van de opname van de definitie in de ordonnantie.
Die definitie moet ervoor zorgen dat werknemers die kunnen genieten van bepaalde
tewerkstellingsmaatregelen (Art. 60, en dsp/sine), en die net daardoor behoefte hebben aan en recht
hebben op sociale inschakeling, kunnen worden tewerkgesteld door de gemandateerde sociale
inschakelingseconomie organisaties.
Opmerking 2: langdurige tewerkstelling moet mogelijk zijn voor sommige doelgroepwerknemers
en de omkadering voor die doelgroepwerknemers moet langer worden gefinancierd
p.6, Art. 10 §1: is dit mogelijk binnen het kader van een SIEG?
In de ‘exposé des motifs’ p. 17 bovenaan zouden er gesubsidieerde tewerkstellingsmaatregelen zijn
om ‘des emplois d’insertion” te creëren op lange termijn.
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Hoofdstuk II De sociale onderneming Artikel 5
Opmerking 3: De ordonnantie moet expliciet vermelden dat gemandateerde sociale
inschakelingsorganisaties 60% doelgroepwerknemers tellen onder het uitvoerend personeel
(of ervoor zorgen dat de toewijzing van het PC 329.01 aan de sociale inschakelingsorganisaties
mogelijk is op basis van deze ordonnantie)
Het Paritair Comité 329 is het comité waartoe het gros van de huidige PIOW’s behoord. De toewijzing
aan PC 329 is gejustifieerd door de huidige PIOW-ordonnantie omwille van de 60% regel. Ze is
bijgevolg zeer belangrijk voor Febio. De opname in de ordonnantie als voorwaarde voor mandatering
is nuttig.
Opmerking 4: FeBIO vraagt de loonspanning van 1 op 4 expliciet te vermelden in de ordonnantie
p. 3, Artikel 5 : 4° paragraaf spreekt van een ‘tension salariale modérée’, i.p.v. een loonspanning
van 1 op 4 tussen het laagste en het hoogste loon.

Hoofdstuk IV Mandatering en financiering van sociale inschakelingsondernemingen
Sectie 2 Voorwaarden Compensatie publieke dienstverlening:
Opmerking 5 : De goedkeuring van de werkervaringsprogramma’s moet gebeuren op basis van
objectieve, kwalitatieve criteria op aansturen van de administratie Economie & Emploi
FeBIO merkt op dat voor de goedkeuring van ‘de programma’s’ alle vereiste competenties mogelijk
niet bij Actiris, noch bij de huidige PIOW-administratie aanwezig zijn. Momenteel is enkel de huidige
administratie verantwoordelijk voor een controle van de dossiers en dit werkt. Wij betreuren dat het
aantal betrokken instanties, met name de huidige PIOW-administratie, de OCMW’s die de
opleidingsplannen van Artikel 60’ers gaan controleren en Actiris…riskeert te verveelvoudigen en voor
meer administratieve complexiteit dreigt te zorgen. De controle van de programma’s dient bij
voorkeur te gebeuren door één instantie op basis van objectieve kwalitatieve criteria die eerst in
goed overleg met de sector (eventueel met behulp van externe onderwijs- of HR-expertise)
ontwikkeld zijn. Verduidelijking van de begrippen is tevens noodzakelijk.

Sectie 3 Compensatie van de publieke dienstverlening voor de realisatie van een
inschakelingsprogramma
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Hoofstuk V Evaluaties
Opmerking 6: Test principes kenmerken, erkenningscriteria indicatoren
p. 9 Art. 16, §1, definitie sociale onderneming. De voorgestelde test waar verschillende types
organisaties aan zullen deelnemen om te zien of ze aan de nieuwe erkenningscriteria Sociale
Organisatie van de nieuwe Ordonnantie beantwoorden is positief. Elke inschakelingsorganisatie zou
moeten kunnen checken of ze aan de nieuwe criteria voldoet.
Opmerking 7: Zelfevaluatie gebeurt door de organisaties zelf en niet door de Regering, anders is
het geen zelfevaluatie
p. 9 Art. 16, §2 De regering bepaalt het instrument voor zelfevaluatie. FeBIO meent dat de
inschakelingsorganisaties inderdaad aan zelfevaluatie moeten doen, maar dat de sector zelf hiervoor
instrumenten kan ontwikkelen en dat het niet de regering is die de instrumenten moet bepalen of
opleggen.
Hoofdstuk VI
Opmerking 8: Expliciete vermelding van de leden van de CCES
p. 10, Art.19 De adviserende raad in de schoot van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (CESRBC): de samenstelling hiervan wordt niet opgegeven. Hier zou het
kabinet, de regering, de syndicale en patronale vertegenwoordiging van de inschakelingseconomie
( en de Federaties sociale economie (FeBIO, FeBISP,..)) expliciet moeten vermeld worden.
Hoofdstuk VII
Opmerking 9: Toevertrouwen van andere taken aan de Adviesagentschappen
p.13, Artikel 23§3. Bij de toekenning van nieuwe taken of wijziging van de actueel uitgevoerde taken
moet dit in het Sociaal Platform besproken en goedgekeurd worden.

Opmerking 10: Link met de toegang tot de tewerkstellingsmaatregelen ontbreekt.
Er wordt in de Ordonnantie geen link gemaakt met de toegang tot de statuten Artikel 60, DSP/SINE,…
en de doelgroepen voor de mandatering inschakeling. Tewerkstellingsmaatregelen voor mensen met
een langere afstand tot de arbeidsmarkt moeten in de eerste plaats gereserveerd worden voor de
sociale inschakelingseconomie. Welke instantie ziet er op toe dat in andere Ordonnanties rond
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Tewerkstellingsmaatregelen en de Geco-hervorming de link naar de mandatering inschakeling gelegd
wordt? Kan de ESRRBC deze taak op zich nemen?
Opmerking 11: Vaagheid en ruimte tot interpretatie van het luik inschakeling.
Dit is een Ordonnantie die heel vaag is op veel punten m.b.t. het luik mandatering inschakeling.
FeBIO wil het geheel van de teksten samen met de uitvoeringsbesluiten kunnen beoordelen.

Opmerking 12: Bedragen begeleiding van het doelpubliek, omkaderingsnorm van de subsidiëring
zijn onbekend.
In de Ordonnantie uit 2004 stonden bedragen vermeld in Artikel 13§ 1 m.b.t. de toelage. De nieuwe
Ordonnantie laat de organisaties volledig in het duister over de financiële impact van de hervorming
en vermeldt geen bedragen. FeBIO vraagt een concrete grondige analyse met simulaties, in de
overgangsperiode of tijdens een langere testperiode (1 jaar), over de verschillen in subsidiëring voor
de individuele organisaties, aan de hand van simulaties met vergelijkingen tussen bedragen in het
oud en het nieuw systeem. En waarbij bij deze oefening tevens de financiële impact van de
hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen mee bekeken wordt. FeBIO vraagt transparantie
m.b.t. de estimaties van de totale budgettaire impact van deze hervormingen op de begroting met
een meerjarenplanning, inclusief de tewerkstellingsmaatregelen.

Wij vragen amendering en bijsturing van de voorliggende teksten. Wij blijven graag ter beschikking
voor bijkomende inlichtingen of vragen.

Nora De Herdt
Coördinator FeBIO
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