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Context

1. Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest naar aanleiding van de coronaviruscrisis;

2. Voorziening die reeds bestaan in Wallonië (Cellules de 
reconversion) en in Vlaanderen (Sociaal
Interventiefonds);

3. Brussels Gewestelijk Fonds voor Faillissementen: 
Pilootproject.
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Objectifs globaux

 Anticiper les impacts de la crise sanitaire;

 Proposer un trajet d’accompagnement rapide aux 
travailleurs victimes de faillite;

 Eviter un enlisement de ces travailleurs dans le 
chômage.
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Principes van de begeleiding

Collectieve aanpak

Ondersteuning op 
vrijwillige basis 

voor de 
werkzoekende

Snelle opvolging
na het

faillissement

Partnerschaps-
overeenkomst

start op 1 
december 2020

Pilootproject kan 
na verloop van tijd
worden verbeterd

Aanvullend
pilootproject op 
reeds bestaande

voorzieningen

Aanwezigheid van 
vakbonden : 

ABVV, ACV, ACLVB
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Public cible des bureaux d’outplacement

Être travailleur licencié suite à une faillite de l’entreprise employeur
prononcée par les Tribunaux de Bruxelles à partir du 1ier juillet 2020 et
dont les coordonnées ont été transmises par Actiris.

 Pour les chercheurs d’emploi domiciliés en RBC : être valablement
inscrit auprès d’Actiris comme demandeur d’emploi inoccupé;

 Être travailleur licencié domicilié en dehors de la Région de Bruxelles-
Capitale mais dont l’entreprise en faillite a un siège d’exploitation en
RBC;

 Être travailleur licencié d’une entreprise de ≥ 6 travailleurs ou relever
d’un même secteur.
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Doelstelling van het lastenboek

Selectie van max. 4 outplacementkantoren die verantwoordelijk zullen zijn 
voor de uitvoering van outplacement in het kader van het Opveringsfonds.

De belangrijkste gevraagde kenmerken: 

 Snelle uitvoering van de collectieve en individuele acties; 

 Begeleiding van de werkzoekende met het perspectief van een oplossing (een positieve

uitstroom); 

 In staat zijn om jaarlijks minstens 400 tot 1400 werkzoekenden te begeleiden; 

 Aandacht voor de gelijkheid van kansen en de risico's op discriminatie voor werknemers 

die het slachtoffer zijn van een faillissement

 In staat zijn om zijn aanpak aanpassen aan de persoonlijke behoeften en het profiel van 

de werkzoekende
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Actions des bureaux d’outplacement  

Principes généraux:

• Actions d’outplacement collectives et individuelles de 60 heures sur 
une période maximale de 12 mois réparti comme suit : 

• Mois 1 à 2 : 20 h 
• Mois 3 à 6 : 20 h
• Mois 7 à 12 : 20h 

• Les actions collectives sont organisées au minimum une fois par 
semaine pendant les 3 premiers mois 

• Chaque groupe est composé de maximum 12 participants 
• Prise en charge rapide du travailleur licencié : endéans les 15 jours
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Aanbod Outplacementacties

 13 verplichte onderwerpen bij de collectieve activiteiten (zie lijst 

lastenboek); 

 Andere collectieve acties mogelijk;

 Individuele coaching mogelijk op aanvraag van de werkzoekende; 

 Erop toezien dat de werkzoekende zijn elektronisch dossier bij de 

gewestelijke tewerkstellingsdiensten up-to-date houdt: MyActiris, 

Mijnloopbaan, Forem, etc.
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Déroulement des actions d’outplacement

1. Prise en charge et accord de collaboration

2. Actions d’outplacement collectives et individuelles

3. Suivi après une sortie positive

4. Obligation de reprendre le CE endéans les 12 mois

5. Entretien de bilan et conseils finaux 
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Toe te passen methodologie

• Er wordt prioriteit gegeven aan het aanpassingsvermogen van het 

outplacementbureau om:

 een antwoord te bieden voor de veranderende behoeften van 

het publiek uit meerdere beroepssectoren,

 de doelstellingen met het publiek te behalen.
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Resultaatsindicatoren

Verwachte resultaten: verkrijgen van 60% positieve uitstroom

• Wordt beschouwd als positieve uitstroom:
 Tewerkstelling als loontrekker of uitzendkracht gedurende minstens 28 

opeenvolgende dagen;
 Creatie van een eigen tewerkstelling; 
 Toetreding tot een activiteitencoöperatie; ;
 Hervatting van studies met volledig leerplan; 
 Start van een kwalificerende opleiding (minimum 20 uur per week); 
 Start van een IBO of een stage erkend door Actiris, VDAB of Bruxelles 

Formation; 
 Verkrijgen van een erkenning van de verworven competenties (erkend 

centrum);
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Calcul de la subvention (1)

Montant maximal de la subvention  

• Coût unitaire par chercheur emploi (CU)= 2000 euros (TVA 

comprise)

• Montant maximal = CU X  nombre de chercheurs d’emploi

tel que défini dans la convention entre Actiris et le BO.
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Berekening van de subsidie (2)

Effectief bedrag van de subsidie

1) Het bedrag van 2.000 € wordt overgemaakt voor:

• Elke werkzoekende die aan individuele en/of collectieve 
outplacementacties heeft deelgenomen gedurende een periode van 
maximum 12 maanden

en 
• Waarvoor het outplacementkantoor een 'Individueel 

Outplacementplan' heeft opgesteld, mede ondertekend door de 
werkzoekende

en
• Waarvoor er een positieve uitstroom is binnen de 12 maanden na de 

datum van de ondertekening van het document 
'Outplacementovereenkomst Opveringsfonds'.
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Calcul de la subvention (3)

Montant effectif de la subvention  

2) Le montant de 2.000 € sera également versé pour :

• chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié d’ au moins 60 h 
d’actions collectives et/ou individuelles sur une période maximale de 12 
mois

et 
• pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement 

Individualisé’ signé par le bénéficiaire pour au moins 60h  d’actions 
collectives et/ou individuelles , mais pour lequel il n’y a pas de sortie 
positive endéans les 12 mois.
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Berekening van de subsidie (4)

Effectief bedrag van de subsidie
3) Het bedrag van 2.000 € wordt verminderd naar 350 € voor: 

• Elke werkzoekende die voor minder dan 20 uur aan individuele en/of 
collectieve outplacementacties heeft deelgenomen gedurende een periode 
van maximum 12 maanden

en 
• Waarvoor het outplacementkantoor een 'Individueel Outplacementplan' voor 

minder dan 20 uur heeft opgesteld, mede ondertekend door de 
werkzoekende

en
• Waarvoor er geen positieve uitstroom is binnen de 12 maanden na de datum 

van de ondertekening van het document ‘'Outplacementovereenkomst 
Opveringsfonds'.
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Calcul de la subvention (5)

Montant effectif de la subvention  

4) Le montant de 2.000 € sera réduit à 700 € pour  :

• chaque chercheur d’emploi distinct qui a bénéficié d’au moins 20 h d’actions 
collectives et/ou individuelles sur une période maximale de 12 mois

et 
• pour lequel le bureau d’outplacement a établi un ‘Plan d’Outplacement 

Individualisé’ signé par le bénéficiaire pour au moins 20h  d’actions 
collectives et/ou individuelles 

et 
• pour lequel il n’ y a pas de sortie positive endéans les 12 mois suivant la 

date de signature du document ‘ Accord outplacement Fonds Rebond’
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Berekening van de subsidie (6)

Effectief bedrag van de subsidie
5) Het bedrag van 2.000 € wordt verminderd naar 1.400 € voor: 

• Elke werkzoekende die voor minstens 40 uur aan individuele en/of 
collectieve outplacementacties heeft deelgenomen gedurende een periode 
van maximum 12 maanden

en
• Waarvoor het outplacementkantoor een 'Individueel Outplacementplan' 

voor minstens 40 uur heeft opgesteld, mede ondertekend door de 
werkzoekende

en
• Waarvoor er geen positieve uitstroom is binnen de 12 maanden na de 

datum van de ondertekening van het document 
‘'Outplacementovereenkomst Opveringsfonds'
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Calcul de la subvention (7)

Montant effectif de la subvention  

Dans tous les autres cas, aucun subside de la part d’Actiris ne 
sera dû. 

• Les modalités de paiement et de récupération  seront 
spécifiées dans la convention entre Actiris et le bureau 
d’outplacement. 
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Opvolging en verslaggeving: 

• Documenten die aan Actiris moeten worden voorgelegd:  
• ‘Outplacementovereenkomst Opveringsfonds’
• ‘Individueel Outplacementplan’
• ‘Attest Einde Outplacement’

• Begeleidingscomité: frequentie van vergaderingen worden door Actiris bepaald

• Activiteitenverslag : tussen-en eindverslag

• Opvolging en verslaggeving: 
• Alle documenten die gedurende 10 jaar moeten worden gearchiveerd;
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Introduction des dossiers de candidature 

• Introduction du dossier via la plateforme MAP:
https://partners.actiris.brussels/beforeConnexionAction.a
ction

1) Choisir NL/FR
2) Créer un compte
3) Voir le manuel en cas de doute

https://partners.actiris.brussels/beforeConnexionAction.action
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Criteria voor ontvankelijkheid :

• De kandidatuur moet verplicht worden ingediend op basis van het model van het 
kandidaatsdossier dat beschikbaar is op het MAP-platform in de 2 vormen (Word & PDF); 

• De kandidatuur moet alle gevraagde bijlagen bevatten;
• De kandidatuur dient ingediend te worden door een particulier bureau voor 

arbeidsbemiddeling die bij de directie van het tewerkstellingsbeleid van de Gewestelijke 
Overheidsdienst Brussel is geregistreerd om outplacementactiviteiten uit te voeren;

• De kandidatuur dient ingediend te worden door een outplacementkantoor dat over een 
exploitatiezetel op het grondgebied van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest beschikt;

• De kandidatuur dient ingediend te worden door een outplacementkantoor dat niet reeds 
subsidies ontvangt in het kader van een partnershipovereenkomst met Actiris in 2020 
en/of 2021;

• Het outplacementkantoor is in staat om op jaarbasis minstens 400 werkzoekenden te 
begeleiden;



24

Annexes demandées:

1. Statuts publiés au Moniteur. 
2. Délégation de signature (le cas échéant).
3. Bilans financiers des 3 dernières années. 
4. Document original de l’ONSS attestant que l'opérateur d'outplacement  a introduit les 4 

dernières déclarations trimestrielles requises 
5. Document du SPF Finances attestant que l'opérateur d' outplacement est en règle en 

matière de précompte professionnel. 
6. Document attestant que l'opérateur d' outplacement  est en règle vis-à-vis de la TVA (le cas 

échéant).
7. Document du Greffe du Tribunal de l’Entreprise  attestant que l'opérateur d'outplacement  

n'est pas en faillite pour une société ou en liquidation pour une ASBL. 
8. Document attestant que l'opérateur d'outplacement utilise une comptabilité analytique ou 

séparée sous forme électronique.
9. Organigramme actualisé de l'opérateur d'outplacement.
10. Attestation d’identification bancaire 
11. Veuillez joindre au dossier de candidature le C.V. de 3 personnes qui mèneront les actions
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Analyse van de kandidatuur 

Elke kandidaatsdossier dat als ontvankelijk wordt beschouwd, wordt 
bestudeerd door een Selectiecomité bestaande uit Actiris-medewerkers.

Deze analyse heeft betrekking op de volgende criteria: 
- Overeenstemming van het project met de bepalingen van Actiris zoals 

vastgelegd in dit lastenboek (doelgroep, doelstellingen en principes 
van de oproep, voorstel van acties). Het dossier zal worden geweigerd 
als niet aan dit criterium is voldaan;

- Vermogen van de operator om het project uit te voeren (40 %);
- Relevantie van het project (60 %);
 Zie de gedetailleerde criteria en de weging in het kandidaatsdossier. 

De analyse van de dossiers gebeurt op basis van het kandidaatsdossier 
ingediend door de operator via het MAP-platform. 
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Time Line:

• 29 octobre: lancement  de l’appel à projets
• 16 novembre  à 23h59: clôture de l’appel à candidature
(20 novembre à 23h59 : pour les dossiers incomplets)
• 24 novembre: Décision finale
• 12/2020: début convention de partenariat
• 20/01/2021: Versement de la première tranche (avance)
• 2021: Versement de tranches consécutives
• 20/01/2022 : versement de la dernière tranche
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Contact:

• Per mail: faillites-faillieten@actiris.be
• Telefonisch: 02 435 46 50

mailto:faillites-faillieten@actiris.be
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Questions/Réponses
Vragen/Antwoord

Merci pour votre attention 
Bedankt voor uw aandacht


