
Sociale tewerkstelling in België en Vlaanderen. 

 

1. De Belgische wetgeving en regelgeving in de sociale sector is voor buitenlanders vrij 

ingewikkeld omdat België een federale staat is met verdeelde bevoegdheden tussen de 

nationale staat en de deelstaten of gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Duitstalig gebied en 

Brussel) 

 

2. De sociale zekerheid is federaal en wordt opgebouwd door de bijdragen van de werknemers 

en werkgevers op het loon van de werknemers en de inkomsten van de zelfstandigen.  

De bijdrage bedraagt  13,07 % voor de werknemer en 32,00 % voor de werkgever op het 

bruto loon. 

 

3. Werking van het sociaal overleg in cruciaal in België.  Permanent overleg tussen werkgevers 

en werknemers-organisaties.  Tripartite met de overheid (federaal en of regionaal) 

   

4. Het arbeidsmarktbeleid is een regionale materie.  Dus verschillend voor de regio’s in ons land 

maar direct aansluitend op de concrete arbeidsmarktsituatie.  

 

5. Men komt van school en vindt geen werk dan krijgt men een inschakelingsinkomen 

a. Afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie : 

b. Tussen minimum 293,54 en maximum 1.150,24 euro per maand 

 

6. Men heeft werk - minimumloon 

a. Een normale arbeidsweek bedraagt 38 u.  

b. Men heeft recht op een minimaal loon afhankelijk van leeftijd en aantal maanden 

dat men werkzaam is  

c. Tussen minimum 1.051,27 en maximum 1.541,67 euro per maand 

d. Extra legale toelagen 

i. Eindejaarspremie of 13° maand 

ii. Vergoeding woon-werk verkeer en fietsvergoeding 

iii. Kledijvergoeding 

iv. Syndicale premie 

v. Vergoeding onregelmatige prestaties 

vi. Extra verlofdagen: anciënniteit 

 

7. Men wordt werkloos – recht op een werkloosheidsvergoeding 

a. Worden niet beperkt in de tijd maar kunnen wel degressief zijn 

b. Afhankelijk van het laatste loon, leeftijd en gezinssituatie 

c. Tussen minimum 523,90 euro en maximum 1665,68 euro 

 

8. Personen met een handicap  

a. Drie tegemoetkomingen 

i. Inkomensvervangende tegemoetkoming 

1. Tussen  6.806,55 en 13.613,10 euro per jaar 

ii. Integratietegemoetkoming 

1. Tussen 1.171,74 en 10.544,53 euro per jaar 

iii. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 



1. Tussen 1.001,32 en 6.721,61 euro per jaar 

b. Persoonlijk assistentiebudget 

i. Voor minderjarigen 

ii. Assistentie thuis op school  

iii. Organiseren en financieren 

iv. Tussen 9.684,75 en 45.195,53 euro per jaar 

c. Persoonsvolgend budget  

i. Voor meerderjarigen 

ii. Vraaggestuurde ondersteuning  

 

9. Inkomensvervangende tegemoetkoming 

a. Mensen met een beperking (gehandicapten die slechts deeltijds kunnen werken) 

kunnen een extra tegemoetkoming ontvangen 

b. Afhankelijk van gezinssituatie en werknemersinkomen  

c. Tussen 567,21 euro en 1.134,42 euro per maand 

 

10. Integratietegemoetkoming (verminderde zelfredzaamheid) 

a. Afhankelijk van de bestaansmiddelen (puntensysteem) 

b. Tussen 97,64 en 878,69 euro per maand 

 

11. Leefloon 

a. Geen inkomen, geen bestaansmiddelen, … 

b. Tegemoetkoming tussen de 566.92 euro en 1.133,85 euro per maand  

c. Armoedegrens 

 

12. WERK 

a. Werkervaringsprogramma 6 tot 18 maanden (gestopt) 

 

b. Arbeidszorg 

i. Vangnet voor personen die omwille van persoons of maatschappijgebonden 

reden niet (meer) kunnen werken in het regulier of beschermend 

tewerkstellingscircuit. 

ii. Arbeidsmatige activiteiten in een werkomgeving of dienstverlening 

iii. Vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. 

iv. De medewerkers behouden hun uitkering en werken zonder arbeidscontract. 

 

c. Maatwerkbedrijven  (discussie en schorsing) 

i. Ondersteuning garanderen op maat van personen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt met het oog op doorstroming naar het reguliere circuit. 

ii. Werknemers hebben minimumloon 

 

d. Sociale werkplaatsen 

i. Bedoeld voor zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. 

ii. Cumulatie van persoons-en omgevingsgebonden factoren 

iii. Werkzoekend en minimum 5 jaar inactief 

iv. Laaggeschoold 

v. Fysieke, psychische of sociale beperkingen (armoede, daklozen, schulden, ex-

gedetineerden). 



vi. Subsidies voor omkadering en premie voor de doelgroepwerknemers. 

 

13. VOORBEELDEN 

a. Sociale restaurants 

b. Tweedehandse winkels en herstelling van huishoudelijke apparatuur 

c. Strijkateliers 

d. Huishoudelijke hulp  

e. Kuisploegen en verhuis 

f. Leveringsdiensten (sorteren en verspreiden) 

g. Fietsherstelling en reparatie 

h. Groen onderhoud (vooral voor publieke sector) 

i. Kinderopvang voor en naschools 

j. Onderhoud van openbare monumenten (kerkhoven enz.) 

k. Energie (isolatie, enz…) 

l. Kleinere bouwwerken 

m. … 

 

14. Initiatief 

a. Sociale dienst van de gemeenten 

b. Civil society (sociale middenveld) 

c. Samenwerking 

d. Beroep op de officiële financiële ondersteuning door de Vlaamse gemeenschap  

e. Extra ondersteuning door de lokale overheid (infrastructuur) 

f. Verwerven van eigen inkomsten (commerciële activiteiten) 

g. Management in de non-profit sector = goed uitgebouwd  

h. Sociale economie werkt met eigen financieringssystemen (o.m. Hefboom) 


