WERKGEVERFICHE

IBO
Bijgewerkt op 19/02/2020

Waarover gaat het ?
U vindt de kandidaat niet die u nodig heeft ? De IBO biedt u de mogelijkheid om een werkzoekende op
de werkvloer op te leiden zodat hij aan het gezochte beroepsprofiel beantwoordt. Tijdens die opleiding
betaalt u geen loon, RSZ of werkgeversbijdrage maar wel een productiviteitspremie. Deze formule geldt
zowel voor werkgevers uit de private en openbare sector, vrije beroepen en vzw’s.

Welke voorwaarden?
Het opleidingsplan moet vóór de ondertekening van de IBO goedgekeurd worden door de VDAB en
houdt rekening met de gevraagde competenties voor de functie en met de competenties waarover de
kandidaat reeds beschikt.

Het contract wordt gesloten met de VDAB (IBO) :








Alle officiële documenten worden opgemaakt in het Nederlands (zoals contract en
opleidingsplan)
Het is geen vereiste dat de werkzoekende Nederlands spreekt
Het contract duurt minimum 1 maand en maximum 6 maanden
De cursist en het verloop van de IBO wordt kwalitatief opgevolgd door VDAB
Er kan er een (gratis) taalopleiding op de werkvloer gegeven worden door een taalinstructeur
van VDAB (tijdens de uren, aangepast aan de concrete noden voor de job)
voor meer info: IBO met gratis taalcoaching.
De VDAB kan een IBO-plus toegestaan worden indien de werkzoekende langdurig
werkzoekend is of een indicatie heeft van een arbeidshandicap. Deze IBO-plus loopt maximum
52 weken en is gratis voor de werkgever.

De opleidingsovereenkomst kan verlengd worden in geval van overmacht (ziekte of vakantie van de
cursist) of indien de onderneming tijdens de jaarlijkse vakantie sluit.

Wat gebeurt er aan het einde van de
opleiding?
Op het einde van de opleiding, is het bedrijf verplicht de leerling aan te werven met een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (gedurende een periode die ten minste gelijk is aan de duur
van de opleiding), of een contract voor onbepaalde tijd op basis van het personeelsbeleid. Goed om te
weten : elke IBO van 6 maanden laat de werknemer die de opleiding heeft voltooid, toe te genieten van
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af te trekken van het salaris van zijn werknemer gedurende een periode van 30 maanden. Ga voor meer
informatie naar https://www.actiris.brussels/nl/werkgevers/individuele-beroepsopleiding/

Welke werknemers?
De kandidaat moet ingeschreven zijn, in functie van zijn woonplaats, bij Actiris, de VDAB of Forem.
Voor de ondertekening van de IBO-overeenkomst : mag hij niet eerder in de onderneming hebben
gewerkt met uitzondering van een job in het kader van een uitzendcontract: hoogstens 20 werkdagen
in de 5-dagenweek of 24 werkdagen in een 6-dagenweek. De kandidaat mag Franstalig of
Nederlandstalig zijn. IBO is ook mogelijk voor EU burgers die niet in België wonen.

Welke vergoeding moet u betalen?






U betaalt een vaste maandelijkse premie aan de VDAB. Afhankelijk van het toekomstige
brutoloon betaalt u als werkgever maandelijks:
-

650 €; in geval van een loonschaal lager dan 1734 €;

-

800 €; in geval van een loonschaal tussen 1735 en 2040 € ;

-

1000 €; in geval van een loonschaal tussen 2041 en 2346 € ;

-

1200 €; in geval van een loonschaal tussen 2347 en 2652 €;

-

1400 €; in geval van een loonschaal hoger dan 2653 euro.

VDAB betaalt aan de IBO-cursist de verplaatsingsvergoeding, vergoeding kinderopvang (tot 12
jaar) en een gelijke IBO-premie. Hoeveel de premie bedraagt is afhankelijk van de uitkering die
de cursist ontvangt. In ieder geval zorgen we er voor dat de cursist minimaal 80% van het
wettelijk minimuminkomen krijgt.
De IBO-plus is gratis voor de werkgever.

Welke formaliteiten?





U verzekert de werkzoekende tegen arbeidsongevallen
U doet een Dimona-aangifte vóór de start van de IBO
U moet aangeven dat de werkzoekende de IBO start met een IBO en niet als werknemer .
U kijkt er op toe dat tijdens de duurtijd van de opleiding er een permanente begeleiding en
toezicht is van de werkzoekende

Meer informatie?
Neem contact op met de VDAB via email ibo.brussel@vdab.be
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo
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