
 

 

De “Jobsdeal”, een gemiste kans voor de tewerkstelling 

Brussel, 22 januari 2019 - De Jobsdeal van de federale overheid is een deal tussen partijen geworden, en 

is absoluut geen interfederaal plan waarover overlegd werd met de gefedereerde entiteiten en de sociale 

gesprekspartners. Dat hekelt Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en 

Beroepsopleiding, en wel hierom. 

De “Jobsdeal” van de regering-Michel is geen interfederaal plan, in tegenstelling tot de initiële 

aankondigingen over overleg en ondanks het overmaken van 20 voorstellen van met name het Brussels 

Gewest. De regering-Michel wilde niet onderhandelen met alle gefedereerde entiteiten en de sociale 

gesprekspartners over een écht becijferd interfederaal plan dat op termijn geëvalueerd zou worden. 

Uit het in het Parlement ingediende wetsontwerp blijkt dat geen enkele van de 7 voorstellen inzake 

fiscale steun van het Brussels Gewest werd opgenomen in het plan. Heeft dat misschien te maken met 

het niet hebben van de juiste politieke kleur? Het neemt niet weg dat in de Jobsdeal van de federale 

overheid essentiële maatregelen vergeten werden om de tewerkstellingscurve in België te doen stijgen. 

De creatie van jobs, met name voor zelfstandige tewerkstelling, wordt niet door de federale regering 

ondersteund. Een van de verworpen maatregelen is de fiscale vrijstelling voor de premie ter waarde van 

4.000 euro voor Brusselse werkzoekenden die een zelfstandige activiteit opstarten. 

Een andere grote vergetelheid is het duaal leren, waarover de economische wereld nochtans erg 

enthousiast is. Er is geen enkele vrijstelling voorzien voor de premies waarop zowel de leerlingen als de 

opleiding verstrekkende werkgevers recht hebben. 

De enige in het plan opgenomen maatregel is er een die door het Waalse Gewest werd voorgesteld. Het 

betreft een aanmoedigingspremie ter waarde van 350 euro voor werkzoekenden die een opleiding 

willen volgen voor een knelpuntberoep. Het is echter zo dat deze maatregel, die geen rekening houdt 

met het totale aantal vacatures, zich enkel tot een klein aantal opleidingen richt die overeenstemmen 

met de noden van de ondernemingen, en in het bijzonder met die van de kmo’s. 

Gelukkig heeft het Brussels Gewest niet op de federale Jobsdeal gewacht om in actie te schieten. Op 

instigatie van Didier Gosuin heeft de Brusselse Regering namelijk verschillende nieuwe maatregen voor 

tewerkstelling goedgekeurd. De doelstelling van de maatregelen? Werkzoekenden begeleiden naar 

duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling door hun kwalificatieniveau naar een hoger niveau te tillen. 

- Het duaal leren gratis maken voor alle Brusselse werkzoekenden; 
- 1 miljoen euro voor de strijd tegen precariteit van één op de twee werkzoekenden in opleiding. 

Deze krachtdadige maatregelen vormen een aanvulling op alle hervormingen die deze legislatuur 

werden uitgevoerd in het kader van de Strategie 2025, onder meer de Activa-premies die de aanwerving 

van werkzoekenden na kwalificerende opleidingen ondersteunen. 

Ten slotte zal de Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding blijven pleiten 

voor de stopzetting van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen voor alle werkzoekenden in 

opleiding. 



“De federale regering slaat de bal mis door de druk op de werkzoekenden te vergroten. In plaats van 

onophoudelijk ‘jobs, jobs, jobs’ te roepen, is het ‘kwalificatie, kwalificatie, kwalificatie’ dat we zouden 

moeten horen uit de mond van de federale regering. De echte inzet is immers, om tegemoet te komen 

aan het tekort aan arbeidskrachten, en meer algemeen aan de openstaande vacatures, het ontwikkelen 

van de competenties van de werkzoekenden zodat zij de gekwalificeerde werknemers worden die de 

bedrijfswereld zal aanwerven”, besluit minister Didier Gosuin. 

 

Perscontact: 
Pauline Lorbat - 0485 894 745 

 


