Onverminderd de bepalingen ten gunste van gehandicapten door de
voornoemde wet nr.
845 van 1978, een aandeel van het gemeenschappelijk fonds bedoeld in artikel 8 van de wet van 16 mei
1970, nr. 281 is bedoeld voor opleidings- en opleidingsinitiatieven en informele experimentele
werkinitiatie, zoals stages, opleidingscontracten, territoriale begeleide werkinitiatieven, preemployment cursussen, op basis van criteria en procedures vastgesteld bij decreet van de minister van .
Arbeid en Sociale Zekerheid sociale zekerheid binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding
van deze wet.
Opmerkingen bij kunst. 17: - De tekst van art. 3, eerste lid, letters l) en m), van wet nr. 845/1978
(Kaderwet op de beroepsopleiding) luidt als volgt: "De gewesten oefenen overeenkomstig artikel 117
van de .
Grondwet de wetgevende macht uit op het gebied van oriëntatie en beroepsopleiding in
overeenstemming met de volgende principes: a) -i) (overgeslagen); l) een systeem van diensten voor
studenten creëren dat het recht op opleiding garandeert en de economische en sociale obstakels
wegneemt die de mogelijkheid om cursussen te volgen, wegnemen;
Het bevorderen, gebruikmakend van de bevoegde territoriale structuren, van geschikte psychopedagogische, technische en gezondheidsbijstandsinterventies voor leerlingen die lijden aan
gedragsstoornissen of lichamelijke of zintuiglijke beperkingen, om hun volledige deelname aan de
opleidingsactiviteit te verzekeren en sociale integratie te bevorderen ".

De tekst van art
8, eerste alinea, letters g) en h), van dezelfde wet n. 845/1978, luidt als volgt: "De regio's voeren
gewoonlijk directe opleidingsinitiatieven uit: a) -f) (weggelaten); g) de professionele herscholing van
werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt door letsel of ziekte; h) het opleiden van mensen met
lichamelijke of zintuiglijke beperkingen die niet in staat zijn de normale cursussen te volgen".
De tekst van art. 5 van dezelfde wet n. 845/1978 en het
volgende: "Art. 5 (Organisatie van activiteiten). - De
regio's stellen, in overeenstemming met de bepalingen
van de regionale ontwikkelingsprogramma's, meerjarige
en jaarlijkse uitvoeringsprogramma's op voor
beroepsopleidingsactiviteiten.
De uitvoering van de aldus opgestelde programma's en plannen vindt plaats: a) rechtstreeks in de
openbare structuren, die ten volle moeten worden benut, met inbegrip van, waar nodig, hun structurele
en functionele aanpassing aan de doelstellingen van het plan;
Bij overeenkomst, in de structuren van entiteiten die een emanatie of democratische en nationale
organisaties zijn van werknemers, zelfstandigen, ondernemers of verenigingen met educatieve en
sociale doeleinden, of bedrijven en hun consortia, of de coöperatieve beweging.

De onder b) van het vorige lid bedoelde entiteiten dienen te beschikken over de volgende eisen om voor
financiering in aanmerking te komen: 1) een beroepsopleiding als doel hebben; 2) geschikte structuren,
organisatorische capaciteit en uitrusting hebben;

Geen winstoogmerk nastreven
4) zorg dragen voor de sociale controle van de activiteiten; 5) de nationale arbeidsovereenkomst voor
het personeel toepassen; 6) de jaarlijkse begroting voor elk activiteitencentrum openbaar maken; 7)
accepteer de controle van de regio, die ook kan worden uitgevoerd door middel van inspecties, op het
juiste gebruik van de verstrekte leningen.
De gewesten kunnen ook overeenkomsten sluiten met bedrijven of hun consortia voor de uitvoering van
opleidingen, bijscholing, omscholing en omschakeling, met inachtneming van het bepaalde in de
nummers 2) en 7) van de vorige paragraaf.
De verdragen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zijn
vrijgesteld van elke vorm van belasting of belasting.
Tot de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel van
tweekamerappartementen zijn de in dit artikel genoemde
afspraken onderworpen aan regulering door de gewesten”. De tekst van art. 8 van de wet n. 281/1970 (Financiële
maatregelen voor de uitvoering van de gewone astatuto-regio's) is het volgende: "Art.
8 (Deelname in de inkomsten uit belastinginkomsten). -In de raming van de uitgaven van het ministerie
van Financiën wordt een fonds opgericht waarvan het bedrag in overeenstemming is met de jaarlijkse
inkomsten van de belastbare belastingen in de onderstaande quota: a)
•
•

15 procent van de productiebelasting op olimineralen, hun derivaten en soortgelijke producten ;
b) 75 procent van de fabricagebelasting en belastingrechten op sterke drank; c) 7
5 procent van de productiebelasting op bier; d) 75 procent van de suikerproductiebelastingen;
op glucose, maltose en soortgelijke suikermaterialen; e)

75 procent van de fabricagebelasting op niet-condenseerbare gassen van aardolieproducten en
terugvloeibare gassen met compressie; F) 25 procent van de belasting op tabaksgebruik. De
bovengenoemde quota zijn evenredig met het totale bedrag van de betalingen op overlopende activa en
residuen, die betrekking hebben op het grondgebied van de.
Gewesten met gewoon statuut en die naar de provinciale schatkistafdelingen van de staat vloeien in het
voorlaatste boekjaar voorafgaand aan dat van ontwikkeling, exclusief terugbetalingen om welke reden
dan ook die in hetzelfde jaar zijn uitgevoerd.
De opbrengsten die voortvloeien uit tariefsverhogingen of andere wijzigingen van bovengenoemde
belastingen, die na de inwerkingtreding van deze wet worden geregeld, zijn voorbehouden aan de Staat,
wanneer zij door de wet bestemd zijn om nieuwe of hogere kosten te dekken die door de Staat budget.
Het percentage van de totale belastinginkomsten, toe te schrijven aan de wijzigingen en verhogingen
van de tarieven voorzien in het vorige lid, wordt bepaald door de begrotingswet.

Het gemeenschappelijk fonds wordt bij besluit van de minister van Financiën in overleg met dat van
Financiën als volgt verdeeld onder de Gewesten met gewoon statuut: A) voor zes tienden, in directe
verhouding tot de bevolking die in elk Gewest woont, zoals blijkt uit de gegevens functionarissen van het
Centraal Instituut voor de Statistiek met betrekking tot het voorlaatste jaar voorafgaand aan dat van de
evolutie;

B voor een tiende in directe verhouding tot de oppervlakte van elke regio
Zoals blijkt uit de officiële gegevens van het Centraal Instituut voor de Statistiek met betrekking tot het
voorlaatste jaar voorafgaand aan dat van de deconcentratie; C) voor de drie tienden, tussen de
Gewesten op basis van de volgende vereisten:
•

•

het emigratiepercentage buiten het gewestelijk grondgebied, met betrekking tot het voorlaatste
jaar voorafgaand aan dat van de deconcentratie, zoals blijkt uit de officiële gegevens van het
Centraal Instituut voor de Statistiek;
graad van werkloosheid, betrekking hebbend op het voorlaatste jaar voorafgaand aan dat van
de deconcentratie, zoals blijkt uit het aantal eerste- en tweederangsleden op de
plaatsingslijsten, volgens de officiële gegevens verzameld door het Ministerie van Arbeid en
Sociale Zekerheid; c)

heffing per hoofd van de progressieve aanvullende belasting op het totale inkomen dat is geïnd door
middel van een belastingaangifte in het voorlaatste jaar voorafgaand aan dat van de deconcentratie,
zoals blijkt uit de officiële gegevens die zijn gepubliceerd door het ministerie van Financiën.
Met de inwerkingtreding van de maatregelen voor de uitvoering van de belastinghervorming verwijst
de belasting per capitesara naar een andere overeenkomstige belasting.
De vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn aan de Gewesten met drie tienden van het fonds
gebeurt rechtstreeks door de ingezeten bevolking, zoals blijkt uit de officiële gegevens van het Centraal
Instituut voor de Statistiek, met betrekking tot het voorlaatste jaar voorafgaand aan dat van de
uitkering, evenals gebaseerd op de som van de scores die aan elke vereiste zijn toegekend in de tabel
die bij deze wet is gevoegd.

Het Ministerie van de Schatkist zorgt voor de betaling van de bedragen die verschuldigd zijn aan de
Gewesten om de twee maanden met rechtstreekse mandaten in naam van elk Gewest. Bij een volgende
wet, uit te vaardigen zodra het Centraal Instituut voor de Statistiek de gegevens met betrekking tot de
regionale verdeling van het nationaal inkomen heeft uitgewerkt en gepubliceerd en in ieder geval niet
later dan twee jaar, worden de criteria voor de verdeling van het gemeenschappelijk fonds genoemd in
letter.

C) van het vijfde lid van dit artikel zal worden herzien, met inachtneming van het beginsel van
verevening in een omgekeerd evenredige verhouding tot het gemiddelde inkomen per hoofd van elk
Gewest.Art 18. Arbeidsintegratie 1.
a) De gewesten regelen binnen zes maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wet de
oprichting en het onderhoud van het gewestelijk register van entiteiten, instellingen, sociale
b) coöperaties, arbeid, diensten en begeleid werk centra, vrijwilligersorganisaties en organisaties
die passende activiteiten uitvoeren om de integratie en arbeidsintegratie van gehandicapten te
bevorderen.
c) 2. Vereisten voor inschrijving in het in lid 1 bedoelde register, naast die waarin de regionale
wetten voorzien, zijn: a)

