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Waarnemend voorzitter: de heer Matthias Diependaele, ondervoorzitter

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
financiële steun uit het Europese globaliseringsfonds naar aanleiding van de sluiting van
Opel Antwerpen
- 1972 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, minister, collega’s, vorige week werd mijn vraag
uitgesteld omdat ik hier niet kon geraken. Het is een toeval, maar de timing is goed, want ik
lees vandaag dat over de 9,6 miljoen euro uit het Europese globaliseringsfonds (EGF) voor
Opel, die eerder werd aangekondigd door de Europese Commissie, vandaag zal worden
gestemd in het parlement. Hopelijk wordt u daardoor, wellicht na vandaag, zeker van die 9,6
miljoen euro.

De aanvraag werd gedaan, op vraag van de Vlaamse Regering, op uw verzoek, door federaal
minister Milquet. In december 2010 heeft ze een aanvraag ingediend bij het Europees
globaliseringsfonds. Deze steun moet de ontslagen Opelwerknemers en de werknemers van
vier van de toeleveringsbedrijven en downstreamproducenten helpen in hun zoektocht naar
nieuw werk via opleiding, trajectbegeleiding, outplacement of zelfs via een ondersteuning
naar een zelfstandige beroepsactiviteit. Ook andere specifieke, tijdelijke maatregelen zoals
sollicitatietoelagen, mobiliteitstoelagen en opleidingstoelagen zouden hiermee kunnen
worden gefinancierd.

De VDAB en het Europees Sociaal Fonds (ESF) bereidden de aanvraag voor de steun voor.
De kostprijs van het hele programma werd hierbij geraamd op 14,7 miljoen euro. 65 procent
van de totale kostprijs zou gedekt worden door het globaliseringsfonds.

Minister, hoe zal deze Europese steun worden ingezet? Hopelijk wordt dat vandaag
goedgekeurd en krijgen we zekerheid dat het geld ook naar hier zal komen. Kunt u het
programma dat zal worden gerealiseerd, kort toelichten?

U begrijpt dat ik deze gelegenheid niet zal laten voorbijgaan zonder u te vragen naar de stand
van zaken en de resultaten van de outplacementbegeleiding van de verschillende doelgroepen
onder de werknemers van Opel, ook van degenen die zijn ontslagen in juli vorig jaar en
degenen die zijn ontslagen in december van vorig jaar.

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, minister, ik wil me graag kort aansluiten bij de
terechte vraag van mevrouw Turan. Het is belangrijk dat er extra middelen worden
aangewend vanuit Europa. In welke mate kan deze steun complementair worden ingezet?
Overlapping moeten we vermijden, vandaar de vraag hoe deze steun bijkomend kan worden
ingezet, naast de andere activiteiten zoals de verplichte tewerkstellingstrajecten.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, dames en heren, ik kan bevestigen dat we inderdaad
hopen op een goedkeuring vandaag. Het zou gaan om 9.593.931 euro vanuit het Europees
fonds voor aanpassing aan de globalisering. Het is goed dat er extra middelen komen, we
kunnen ze met de VDAB goed gebruiken in de financiering van de zoektocht naar ander werk
voor die mensen.

Ik zal u straks een aantal cijfers geven die aantonen waar we staan. U hebt de vraag in april
gesteld; ik heb de details bij van februari en ik heb daar de laatste globale, niet-gedetailleerde,
cijfers van 9 juni ook aan toegevoegd. Ik kom er zo dadelijk op terug.

De VDAB moet uiteraard werken binnen de filosofie van het EGF. Dat houdt het opvangen
in van de schokgolf die zo’n sluiting bij een bedrijf, maar ook bij de toeleveranciers, met zich
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meebrengt op de arbeidsmarkt. Dit betekent in eerste instantie een versterking van de dienst
binnen de VDAB die deze personen onmiddellijk na het ontslag verder helpt. Daarnaast
wordt, zoals afgesproken met de syndicale organisaties, in extra middelen voorzien ter
invulling van de competentieversterkende noden die bij de getroffen mensen gedetecteerd
worden. Het gaat echt over wat ze missen. Het zijn extra middelen voor extra begeleiding,
opleidingen, ondersteuning naar zelfstandige beroepsactiviteit, sollicitatietraining en
individuele beroepsopleiding (in een onderneming) (IBO). Ook de bijbehorende attestering in
functie van het jobdoelwit kan in aanmerking komen.

Welke heel specifieke acties er naast de outplacementbegeleiding nodig zijn, kunnen we pas
zien na afloop van de outplacementbegeleiding. Na de outplacementbegeleidingen kunnen we
dus zien wat we extra kunnen doen met de middelen. Het hernemen van de arbeidsmarkt is
zeker een positief teken, ook hierover krijgt u straks wat meer cijfers. Het is een dossier
waarbij het ESF-agentschap en de VDAB heel nauw zullen samenwerken. De VDAB zal
instaan voor de uitbouw en operationalisering van de acties, terwijl het ESF-agentschap de
administratieve en financiële coördinatie en de controle van het EGF-dossier op zich zal
nemen.

Waar stonden we en waar staan we? Eind februari 2011 hadden we een aantal resultaten. Er
zijn twee groepen: de groep van juni 2010, ongeveer 1280 personen, en de groep van
december 2010, grosso modo 1300 personen. Van de groep van juni was er eind februari 50
procent uitgestroomd uit werkloosheid, waarvan 40 procent aan het werk was. Je kunt
namelijk ook uitstromen uit werkloosheid omdat je op pensioen gaat, sterft of in andere
gevallen. Op 9 juni 2011 was er al 44,5 procent aan het werk. Tussen februari en juni is van
die eerste groep nog eens 4,5 procent bijkomend aan het werk geraakt.

Van de tweede groep, van december 2010, waarbij 1300 personen werden ontslagen, was er
in februari 32 procent uitgestroomd uit werkloosheid, waarvan 31 procent aan het werk was.
Tussen februari en juni is die 31 procent aangegroeid tot 47,7 procent. Van de groep die in
december 2010 is ontslagen, was op 9 juni 47,7 procent aan het werk.

Van de totale groep, dus beide groepen samen, was in februari 36 procent uitgestroomd naar
werk en 41 procent uitgestroomd uit de werkloosheid. Op 9 juni was er 46 procent
uitgestroomd naar werk.

Bijna de helft van de ontslagen personeelsleden is laaggeschoold. Meer dan twee derde wenst
opnieuw als arbeider aan de slag te gaan. Het aandeel 40- en 50-plussers is groot in
vergelijking met het aandeel jongeren. Het uitstroompercentage naar werk daalt naargelang
de leeftijd, hoewel dit minder spectaculair is dan je zou verwachten. De groep 20- tot 30-
jarigen had in februari nog een uitstroompercentage van 49 procent, voor de 30- tot 40-
jarigen zakte dat lichtjes tot 47 procent en voor de 40- tot 50-jarigen zakte dat tot 41 procent.
Enkel bij de 50-plussers zakt het spectaculair tot 17 procent.

Ten slotte ligt het uitstroompercentage voor allochtone ex-werknemers met 37 procent in het
verlengde van het totale uitstroompercentage van 36 procent voor de totale groep. Ook dat is
dus een positieve evolutie.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Als ik het goed heb
begrepen, gaan we eerst de resultaten van de outplacement afwachten en voor diegenen die
overblijven, de steun van het Europese globaliseringsfonds, de extra 9,6 miljoen euro,
gebruiken?

Ik heb geprobeerd een wiskundige oefening te maken. Van de groep personen die in juni hun
werk zijn verloren, is 50 procent uit de werkloosheid getreden en is het
tewerkstellingspercentage 44,5 procent. Dus blijft er van die eerste groep nog 5,5 procent die
niet uit de werkloosheid zijn getreden?
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Minister Philippe Muyters: Nee, in februari was er 50 procent uit de werkloosheid getreden.
Daarvan was 40 procent naar werk uitgestroomd en 10 procent niet naar werk uitgestroomd.
U mag de aantallen niet optellen.

Mevrouw Güler Turan: Ik dacht dat er nog slechts 5,5 procent overbleef. Ik was dus iets te
positief.

Dus u moet van beide groepen nog ongeveer 50 procent opnieuw aan het werk krijgen.

Minister Philippe Muyters: Het zal iets minder zijn, maar er zullen in ieder geval meer dan
1000 personen overblijven.

Mevrouw Güler Turan: De eerste groep heeft het blijkbaar beter gedaan, maar dat ligt
waarschijnlijk aan het feit dat in die eerste groep meer mensen zaten die dicht bij hun
pensioenleeftijd zaten. In die tweede groep is er dan maar 32 procent uitgestroomd uit de
werkloosheid.

Minister Philippe Muyters: Ik wil dat wat nuanceren. Ik vind dat de tweede groep het veel
beter heeft gedaan. Daar is de uitstroom naar werk namelijk veel hoger is, hoewel ze zes
maanden later werden ontslagen.

Mevrouw Güler Turan: Dat kan waarschijnlijk voor een deel worden verklaard door de
conjunctuur.

Minister Philippe Muyters: En inderdaad ook doordat in die eerste groep veel ouderen
zaten. Het verschil tussen uit werkloosheid treden en aan het werk gaan, is groter in de eerste
groep dan in de tweede.

Mevrouw Güler Turan: Inderdaad, ik denk dat de beslissing van Europa om die 9,6 miljoen
euro aan Vlaanderen te geven, geen overbodige luxe zal zijn.

Mevrouw Güler Turan: Er zijn ook de vier toeleveringsbedrijven die mee in het programma
zijn opgenomen. Er is nog werk aan de winkel, vooral omdat er in Antwerpen nog zeer veel
vacatures zijn. Dat is een klassiek verhaal. Hoe kunnen we de werknemers naar die jobs
toeleiden?

Ik wou de vraag zelf ook stellen, maar mevrouw Peeters heeft de vraag gesteld over de
moeilijkheid van de automobielsector om werknemers te vinden.

De voorzitter: De vraag van mevrouw Peeters is uitgesteld.

Mevrouw Güler Turan: Minister, misschien kunt u ons kort toelichten welke moeilijkheden
er zijn om werknemers naar de automobielsector te krijgen. Het zou een mooi pakket zijn: op
de ene plaats is er overschot en op de andere zijn er geen werknemers. Waarom kunnen we ze
niet naar elkaar toeleiden?

De voorzitter: We kunnen het antwoord geven, maar dan wordt de vraag geschrapt, en
mevrouw Peeters heeft gevraagd om ze uit te stellen.

Mevrouw Güler Turan: Minister, misschien kunt u heel kort een reactie geven, zonder een
volledig antwoord te geven?

Minister Philippe Muyters: Mevrouw Peeters stelde haar vraag wel andersom. Ze vroeg of
er bij de andere autoconstructeurs wel genoeg wisselwerking was met de VDAB,
bijvoorbeeld bij Volvo en Volvo Trucks. Uit mijn informatie blijkt dat die wisselwerking en
samenwerking zeer goed verloopt.

Mensen uit Antwerpen vinden het natuurlijk moeilijk om in Genk bij Ford te gaan werken, of
in Gent bij Volvo. Die afstand heeft er ook mee te maken dat mensen werk zullen zoeken in
een andere sector dan in de automobielsector.

Mevrouw Güler Turan: Dat is de enige verklaring?
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Minister Philippe Muyters: Dat is de hoofdverklaring.

Mevrouw Güler Turan: Aldus minister, genoeg werk aan de winkel.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Güler Turan tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over het
SERV-advies inzake de prioriteiten in de uitvoering van het Pact 2020 en de nood tot
duurzame toeleiding tot de arbeidsmarkt van mensen in armoede
- 2411 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, minister, collega’s, in Vlaanderen werden in 2009
725.000 mensen, of 1 op de 8 Vlamingen, geconfronteerd met een risico op armoede.
Gezinnen met kinderen waar niemand werkt (72 procent), niet-EU-burgers (46 procent), en
eenoudergezinnen (28 procent) worden het zwaarst getroffen. Bij niet-EU-burgers ligt de
armoedegraad vier keer hoger dan bij EU-burgers. Bij de werkenden situeert zich 4 procent
onder de armoederisicodrempel, bij de werklozen loopt dit aandeel op tot 23 procent.

Pact 2020 schrijft belangrijke doelstellingen inzake armoedebestrijding voor. Uit de
eenmeting van dit jaar blijkt dat diverse indicatoren aangeven dat de beoogde doelstellingen
aan het huidige tempo niet zullen worden gehaald, niet alleen bij u, maar ook bij uw
verschillende andere collega’s.

Op vraag van minister-president Peeters publiceerde de Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen (SERV) vijf prioritaire domeinen in uitvoering van het Pact 2020. Een van de
prioritaire domeinen is de aanpak van armoede en eigenlijk ook werk. Armoede is werk voor
iedereen, maar werk is uw bevoegdheid. Inzake armoede onderschrijft de SERV de absolute
noodzaak om mensen in armoede op een duurzame wijze naar de arbeidsmarkt toe te leiden.
Werk zal niet de complexe problematiek van armoede opheffen, maar het is toch wel een
belangrijke buffer tegen armoede.

De SERV pleit ervoor om specifiek voor personen in armoede de bestaande drempels naar
een duurzame werkgelegenheid bij prioriteit aan te pakken. Via specifieke trajecten dienen
personen met een armoedeproblematiek, op hun maat, zo snel en efficiënt mogelijk aan het
werk geholpen te worden. Dat is ook de reden waarom er in het kader van het
werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) werk-welzijnstrajecten zijn opgestart. De
SERV wijst onder meer op de reeds bestaande initiatieven, zoals de VDAB-armoedetrajecten,
waarvan ik niet weet of ze nog bestaan dan wel geïntegreerd zijn in de welzijnstrajecten,
arbeidszorg en Jobkanaal. Daarnaast schrijft de SERV dat bijkomende initiatieven het
beoogde resultaat kunnen helpen verzekeren. Uiteraard dienen die voorwerp te zijn van
voorafgaand overleg met de sociale partners.

Dit jaar werden inzake armoedebestrijding de belangrijke werk-welzijnstrajecten opgestart.
Er is een private trajectbegeleiding aan verbonden en een groepswerk. Ik weet dat er een
oproep voor was gelanceerd. Zijn de eerste resultaten al binnen? U zegt van niet, dan moet ik
nog wachten tot na het reces.

Minister, onderschrijft u de stelling van de SERV dat bijkomende initiatieven inzake
armoedebestrijding zinvol kunnen zijn om de positie van mensen in armoede in hun
zoektocht naar werk te versterken? Welke bijkomende initiatieven acht u nodig? Welke
criteria worden er vooropgesteld bij de evaluatie van de werk-welzijnstrajecten? Er was
gezegd om na de evaluatie tot een structurele financiering te komen. Ik vraag u nu niet naar
de evaluaties, maar is er al nagedacht over de criteria van de evaluatie? Wanneer zullen we
dat weten?
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De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, mevrouw Turan stelt een goede vraag, maar ik
wil er volgende bedenking bij maken omdat ik minder graag hoor praten over ‘bijkomende
initiatieven’ en ‘nieuwe initiatieven’. Er is de discussie over het innovatie-instrumentarium.
Dat is wel een andere discussie, maar daarover geven wij als commissie het advies om op te
letten om nieuwe initiatieven te nemen zonder de oude degelijk te evalueren of bij te sturen.
Ik wil dit ook voor dit domein zeggen. Misschien moeten we het instrumentarium eerder wat
doelgerichter maken in plaats van altijd maar uit te breiden omdat misschien niet het hele
veld wordt gedekt. Minister, hoe staat u daartegenover? Het is interessant om uw idee te
horen over het eerst bekijken van wat nu fout loopt, hoe dat kan worden bijgestuurd en
eventueel een aantal zaken af te schaffen, alvorens met nieuwe initiatieven boven te komen.
Vereenvoudiging dus.

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Aansluitend bij de heer Van den Heuvel wil ik zeggen dat een
van de zaken die in de markt is gezet, de samenwerking tussen de VDAB en het OCMW is.
Er waren proeftuinen, die werden geëvalueerd en zijn verder in de markt gezet. Hoe zit het
met de uitrol van dat project?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Ik ben het eens met beide sprekers. Ik denk niet dat er een
tegenspraak is. Het is effectief zo dat we net een aantal extra dingen in de markt hebben
gezet. U hebt ernaar verwezen. In het kader van het WIP zijn er de 300 tot 450 mensen met
een werk-welzijnstraject. Dat is zoiets nieuws. Het feit dat Jobkanaal van de vier
werkgeversorganisaties ook specifiek gericht naar armoede gaat werken, is nieuw. Er zijn dus
al nieuwe initiatieven genomen, waarvan het nog echt te vroeg is om daar een evaluatie van te
maken.

Waar we ook mee bezig zijn, en waar de drie sprekers naar hebben verwezen, zijn de werk-
welzijnstrajecten die we binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) hebben
opgezet en waarbij we ons concentreren op de personen met een medisch, mentaal,
psychiatrisch of psychologisch probleem (MMPP). Ik werk daarvoor samen met twee
collega’s – minister Vandeurzen en minister Van den Bossche – aan een geïntegreerd
beleidskader. Dat komt tegemoet aan wat de heer Van den Heuvel vroeg in verband met werk
en welzijn. We hebben met de beleidsraad Werk en Sociale Economie er een overleg gehad
en deze week ook nog een interkabinettenwerkgroep met de drie betrokken ministers om
ervoor te zorgen dat we een visienota zullen neerleggen voor het zomerreces.

Geef ons nog even de tijd. We doen dat niet naar aanleiding van uw vraag, we zijn daar al
lang duidelijk mee bezig. Het is nu nog te vroeg om daar dieper op in te gaan, zeker op het
financiële deel. De teksten heb ik afgelopen dinsdag gelezen naar aanleiding van de
beleidsraad Werk en Sociale Economie. We zijn in een finale fase om een geïntegreerd
beleidskader werk en welzijn te hebben.

De gelijkenis met de trajecten voor personen in armoede met de MMPP’ers is heel sterk. In
de praktijk merken we dat de inhoud van de trajecten, alsook de partners waarmee we de
trajecten naar werk vorm geven, voor de MMPP’ers en voor de mensen in armoede dezelfde
zijn. Toen ik dinsdag de basispunten van de visienota heb gezien, vond ik het belangrijk dat
we die mensen helemaal niet willen stigmatiseren. Net als bij anderen, willen we hen vooral
beoordelen op competenties, waarbij er natuurlijk problemen zijn. Op basis daarvan bieden
we volgens de behoeften van de persoon, een aangepaste ondersteuning. Dat is de juiste weg
die we nu volgen.

U vraagt naar nieuwe initiatieven. U weet dat wij hebben afgesproken dat we een voorstel
zullen formuleren, samen met de Vlaamse sociale partners, over de alternatieven voor de
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jobkorting. Een maatregel is al genoemd, de inkomensgebonden kinderopvang. Ik heb aan de
Vlaamse sociale partners gevraagd welke ideeën ze nog hadden. Die zijn gericht op lage
inkomens. Een van de vier voorstellen van de sociale partners dat we samen verder met hen
gaan uitwerken, gaat ook over armoedetrajecten.

We hebben al bestaande dingen gebruikt om daar armoede aan te koppelen. Daarbovenop
gaan we met W2 en de werk-welzijnstrajecten naar een goed beleidskader. Verder is er een
nieuw initiatief naar aanleiding van de schrapping van de jobkorting.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Minister, hartelijk dank voor uw antwoord. Het is een beetje
dubbel. Ik begrijp dat bepaalde initiatieven zijn genomen en dat we op resultaat moeten
wachten vooraleer we nieuwe initiatieven nemen. Ik ben ook geen voorstander van te veel en
versnipperde initiatieven, maar het moet vooral efficiënt zijn.

Ik maak me vooral zorgen over de toename van armoede. Ik geloof echt in de werk-
welzijnstrajecten. Daarom ben ik echt geïnteresseerd in de evaluatie die er zal komen. Het
aanbod dat we op dit ogenblik hebben, is zeker niet afdoende. Als u zegt dat er door de
schrapping van de jobkorting alternatieven worden besproken, waarbij er extra aandacht naar
armoede zal gaan, dan vind ik dat zeer welkom. Met de ongeveer 450 trajecten waar we nu
aan zitten, gaan we de problematiek niet oplossen. Dat ligt niet alleen bij u maar bij al uw
collega’s.

Een geïntegreerde aanpak voor de MMPP’ers is inderdaad vergelijkbaar met de mensen in
armoede. Het gaat inderdaad om de afstand met de arbeidsmarkt. Als we die visienota ook
hebben, kunnen we beter zien wat er in de nabije toekomst zal komen, want nu is het
duidelijk voorbarig.

Minister, wanneer zal de commissie die visienota te zien krijgen?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: We zullen voor het zomerreces die visienota op de ministerraad
bespreken. Ik kan niet in naam van mijn collega’s zeggen welke commissie dat wanneer gaat
bespreken. Er is de commissie Welzijn met minister Vandeurzen en er is de commissie Werk
en Sociale Economie. Sta me toe eerst met mijn eigen collega’s afspraken in dit verband te
maken. Het is mogelijk dat we een gemeenschappelijke vergadering van beide commissies
vragen. Ik heb in elk geval niet gesteld dat ik de visietekst aan de commissie zal voorleggen.
Ik moet dat eerst met mijn eigen collega’s bespreken. Ik zal de visienota voor het zomerreces
aan de Vlaamse Regering voorleggen.

Mevrouw Güler Turan: Ik begrijp de redenering van de minister. Uiteindelijk zal de tekst
toch worden vrijgegeven. Het maakt weinig uit of dat hier of in een andere commissie
gebeurt. Wij kunnen ons gemakkelijk verplaatsen.

Minister Philippe Muyters: We leggen die visienota voor het zomerreces aan de Vlaamse
Regering voor.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Ivan Sabbe tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de beperkte
toegankelijkheid van de Vlaamse arbeidsmarkt voor nieuwkomers van buiten de
Europese Unie
- 2133 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.
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De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, het lijkt me de moeite dit punt opnieuw aan te kaarten. De
vorige keer was de minister nog niet klaar met zijn antwoord. Ondertussen is dat ongetwijfeld
wel het geval. Ik verheug me er in elk geval al op zijn constructief antwoord in ontvangst te
mogen nemen.

België staat op de 6e plaats van 31 westerse landen als het om migratie en integratie gaat. Dat
betekent dat we een goede positie innemen als het erom gaat mensen uit te nodigen, de weg
naar ons sociaal systeem te wijzen en duidelijk te maken dat ze hier allerlei zaken kunnen
krijgen. Op dat vlak scoren we heel goed.

Als het erom gaat die mensen wijs te maken dat ze hier eigenlijk ook moeten werken,
bevinden we ons echter in een heel slechte positie. Op dat vlak staan we 17e in die lijst van
31 landen.

De analyse van de Migration Policy Group toont aan dat de wetgeving en het beleid in
verband met migratie in vergelijking met dertig andere Europese landen hier zeer soepel zijn.
Het gaat overigens niet enkel om lidstaten van de EU. We slagen er echter niet in de
migranten ook aan het werk te krijgen.

Ik wil het hier dan ook voornamelijk over de beperkte toegankelijkheid van de Vlaamse
arbeidsmarkt voor nieuwkomers van buiten de EU hebben. Het Vlaams hervormings-
programma EU2020 duidt de lage arbeidsdeelname van niet-EU-burgers, 47,8 procent, aan
als een van onze belangrijkste knelpunten inzake de werkgelegenheid.

Om een vergelijking met andere regio’s en landen te maken, verwijs ik naar een recente
studie van het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE), waarin de cijfers voor 2009
staan vermeld. In Vlaanderen heeft 44,5 procent van de niet-EU-burgers een job. In de 27
lidstaten van de EU gaat het gemiddeld om 55,7 procent. Dat scheelt 11 procentpunten. In de
andere 26 Europese lidstaten is bijna 30 procent meer aan de slag.

Bovendien is er een aanzienlijke kloof tussen de werkzaamheidsgraad van personen met de
Belgische nationaliteit en personen met een andere nationaliteit. In Vlaanderen bedraagt de
werkzaamheidsgraad van autochtonen 66,3 procent en van andere EU-burgers 64,8 procent.
De Vlaamse nationaliteitskloof behoort tot de grootste van de EU. Het gemiddelde in de EU
is 9,3 procentpunten. In Vlaanderen loopt dat op tot 21,8 procentpunten.

Uit die studie van het Steunpunt WSE blijkt tevens dat 22,4 procent van de niet-EU-burgers
in een gezin leeft waarin niemand werkt. Dat is bijna een kwart van alle niet-EU-burgers. Het
Europese gemiddelde bedraagt 16,5 procent. Dat is een zeer belangrijk verschilpunt.

In dezelfde analyse komen een aantal redenen van de beperkte toegang van nieuwkomers tot
de arbeidsmarkt naar voren. In de eerste plaats is er het effect van de asielzoekers. Ze krijgen
pas toegang tot de arbeidsmarkt als hun procedure zes maanden loopt. In sommige landen
krijgen ze toegang zodra de aanvraag als ontvankelijk wordt beschouwd. Bovendien worden
mensen uit landen van buiten de EU nog steeds van een groot aantal jobs uitgesloten. Voor
een statutaire overheidsbaan is het bezit van de nationaliteit van een lidstaat van de EU een
verplichting. Bovendien vormen de taalexamens een struikelblok en tellen de verworven
competenties minder mee dan de diploma’s. Niet-EU-burgers kunnen in de private sector
slechts een arbeidscontract krijgen indien ze voor bepaalde knelpuntberoepen in aanmerking
komen.

Het Vlaams hervormingsprogramma EU2020 erkent het probleem en stelt dat deze
onevenredige arbeidsdeelname een structureel struikelblok vormt voor de verhoging van de
globale werkzaamheidsgraad. Omgekeerd moet de arbeidsmarktparticipatie van de
kansengroepen structureel worden verhoogd om de eerder vermelde doelstellingen te
bereiken. We hebben onszelf de doelstelling opgelegd in 2020 een globale werkzaamheids-
graad van 76 procent te halen. De verhoging van de arbeidsdeelname van niet-EU-burgers zal
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niet enkel van belang zijn om die doelstelling te bereiken, maar ook om de huidige krapte op
de arbeidsmarkt aan te pakken.

In mei 2011 heeft de VDAB 30.823 jobaanbiedingen ontvangen. Dat is een record. Hierdoor
heeft het aantal openstaande vacatures het magische getal van 60.507 bereikt. In vergelijking
met mei 2010 is het aantal openstaande vacatures met 42 procent toegenomen. Tegenover die
openstaande vacatures staat een totaal van 182.414 niet-werkende werkzoekenden in
Vlaanderen. De bruggepensioneerden en de oudere werklozen zijn niet eens in dit aantal
opgenomen.

De recente middellangetermijnvooruitzichten van het Federaal Planbureau tonen aan dat we
de komende jaren een sterke instroom van migranten mogen verwachten. De migratie zou
tussen 2010 en 2016 in België cumulatief bijna 308.000 eenheden bedragen. Zonder
migratiebeweging zou de autochtone groep in de leeftijdscategorie 15 tot 64 jaar tegen 2016
met meer dan 120.000 eenheden dalen. Met andere woorden, er komen er 308.000 uit niet-
EU-lidstaten bij en we gaan zelf met 120.000 achteruit.

Om ervoor te zorgen dat we die grote groep migranten aan werk kunnen helpen en
tegelijkertijd een einde te maken aan de paradox van de hoge werkloosheid en de schaarste op
de arbeidsmarkt, moeten de kwalificaties van de werkzoekenden beter op de arbeidsmarkt
worden afgestemd en moeten werkzoekenden daadwerkelijk worden aangespoord om een job
te aanvaarden, ook als die job niet helemaal aan hun verwachtingen beantwoordt. Op die
manier kan de arbeidsdeelname van niet-EU-burgers worden verhoogd en kan de krapte op de
arbeidsmarkt worden aangepakt.

Blijkbaar zijn de jobs die migranten aannemen, complementair aan de jobs van de
autochtonen. Daardoor worden de knelpuntsectoren performanter. Zo bestond het aantal
werkzoekenden op een recente jobbeurs voor aardbeientelers voor 90 procent uit
vreemdelingen. We moeten ernaar streven om het sterk toenemende arbeidsaanbod van
allochtone origine in duurzame economische tewerkstelling om te zetten.

Minister, welke conclusies verbindt u aan de zwakke score inzake de toegankelijkheid van de
Vlaamse arbeidsmarkt voor nieuwkomers van buiten de EU? Hoe verklaart u dat de kloof
tussen EU- en niet-EU-werknemers in België – en dus ook in Vlaanderen – het grootst is van
alle 31 landen? Wat is uw visie inzake economische migratie als middel om de groeiende
vraag naar arbeidskrachten te lenigen?

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Dit is echt kenmerkend voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De
heer Sabbe heeft de cijfers genoemd. De nationaliteitenkloof ligt bij ons hoger dan gemiddeld
in Europa. In het Waalse Gewest is dat nog groter. Het is dus geen Vlaams maar een Belgisch
probleem. Hoe verscheiden de Vlaamse en de Waalse arbeidsmarkt ook zijn, dit Belgische
probleem geldt voor de beide arbeidsmarkten. Je ziet dit ook bij de problematiek van de 55-
plussers. Ook daar scoren Vlaanderen en Wallonië zeer laag in Europa, ook al hebben we in
Vlaanderen een veel krappere arbeidsmarkt dan in Wallonië. Hoe verscheiden we ook zijn,
zowel met de 50- en 55-plussers als met de allochtonen kampen we met dezelfde problemen
en handicaps. Dit is dus een institutioneel probleem. Voor de 55-plussers, maar daarover gaat
het hier niet, is er een probleem in het institutionele kader. Maar het is hetzelfde voor deze
problematiek. Wij moeten de Vlaamse minister van Arbeid een aantal incentives geven. Maar
een aantal zaken moeten ook op een ander niveau worden aangepakt. We zitten namelijk, net
als in het toch zeer verschillende Wallonië, op dit vlak met dezelfde slechte cijfers.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, de heer Sabbe heeft deze vraag al eens aangekondigd,
maar hij heeft hem moeten herformuleren. Hij heeft het over de zwakke score van de
nieuwkomers van buiten de EU in Vlaanderen en in België tout court. Minister, uit uw
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antwoorden op een eerdere vraag van mij hebben we duidelijk kunnen opmaken dat deze
problematiek niet alleen bestaat voor nieuwkomers van buiten de EU, maar ook voor onze
eigen jongeren van allochtone origine in België en Vlaanderen. Ook voor hen wordt een
zwakke score genoteerd.

Mijnheer Sabbe, u haalt in uw vraag verschillende termen door elkaar. U maakt een
onderscheid tussen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’, u spreekt over ‘migranten’ en
‘vreemdelingen’. Dat zijn allemaal verschillende statuten. We begrijpen het wel, maar dat
maakt het moeilijker om een lijn te trekken in de vraag.

U zegt dat u een oplossing hebt. U hebt het over de paradox van de hoge werkloosheid in
combinatie met de schaarste op de arbeidsmarkt. U zegt dat we dit kunnen wegwerken door
de kwalificaties van de werkzoekende beter af te stemmen op de arbeidsmarkt en door
werkzoekenden aan te sporen om die jobs aan te nemen. U blijft dat herhalen.

In uw volgende paragraaf gaat u heel kort door de bocht. U kondigt er aan dat elke
werkzoekende aan de kwalificatie moet worden aangepast en daadwerkelijk naar jobs moet
worden toegeleid. En in de volgende paragraaf hebt u een oplossing: migranten moeten jobs
nemen die complementair zijn met die van de autochtonen, waardoor de knelpuntsectoren
performanter worden.

Mijnheer Sabbe, ofwel kiest u ervoor om te proberen om alle werkzoekenden zonder
onderscheid toe te leiden naar de openstaande vacatures, ook naar de knelpunten, ofwel
moeten de migranten – u gebruikt het woord ‘migranten’ – de complementaire jobs
aanvullen. U haalt de termen door elkaar. Ofwel bent u voor gelijke behandeling en moet men
proberen om alle werkzoekenden toe te leiden naar de openstaande vacatures, ofwel trekt u
hier duidelijk de lijn en hebt u het over ‘migrant’, ‘vreemdeling’, ‘niet-EU-burger’, en zegt u
dat zij maar complementaire jobs moeten doen, zodat de autochtonen de jobs van eigen keuze
kunnen uitvoeren.

En dan heb ik nog een vraag – want het wordt nog moeilijker –: hoelang blijf je allochtoon?
Hoelang moeten die mensen de complementaire jobs invullen?

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: We kunnen lang debatteren over deze problematiek. Het is een
belangrijke zaak. Er is de krapte op de arbeidsmarkt. We hebben nu gemiddeld minder dan
drie werkzoekenden per vacature. Dat is een probleem. Anderzijds zijn 45.000 werkzoeken-
den van allochtone origine. We weten al lang dat we op deze ‘mismatch’ moeten werken.
Daarnaast is er de problematiek van de economische migratie. We moeten talent van buitenaf
aantrekken om onze vacatures in te vullen. Aangezien dit een remake is van de vraag van 28
april 2011, wil ik ook mijn bijkomende vraag van toen herhalen. Kunnen we in het beleid dat
daarop moet worden ontwikkeld, gebruikmaken van het netwerk van de European
Employment Services (EURES)? In welke mate kan de Vlaamse Dienst voor Arbeids-
bemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) een proactief beleid ontwikkelen om via EURES
of via andere kanalen mensen van binnen of van buiten de EU aan te trekken om de vacatures
te helpen invullen?

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, de heer Van den Heuvel zei dat het volgens hem
een institutioneel probleem is. (Opmerkingen van de heer Koen Van den Heuvel)

Ja, ten dele een institutioneel probleem. Ik ben ervan overtuigd dat het een structureel
probleem is van onze arbeidsmarkt. Een actief beleid zal er breed op moeten inzetten om er
iets aan te doen.

In het lijstje van de heer Sabbe – het staat al in zijn aanhef – ontbreekt volgens mij een heel
belangrijk aspect. De heer Sabbe zegt dat wij een topland zijn inzake het aantrekken van
mensen, maar zij schijnen dan te vergeten dat ze ook moeten werken. Ik probeer u correct te
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citeren. Tenzij die mensen vrijwilligerswerk verrichten, is de eerste voorwaarde om te kunnen
werken toch dat zij moeten worden aangeworven. En daar mangelt het aan. De heer
Watteeuw en ik willen daarover vragen stellen, maar blijkbaar raken die slecht geagendeerd.
Die opmerking is gericht tot de voorzitter, die vandaag afwezig is.

Het aanwervingsbeleid van onze bedrijven is problematisch. Er is sprake van erg
uitgesproken racisme, heel subtiele maar toch hoge taalvereisten en een zo hoog gelegde lat
dat het erop lijkt dat men de witte raaf zoekt die ook kan zingen en kunstjes kan uitvoeren. De
parallel met de toestand van de 50-plussers kan dan inderdaad worden gemaakt, mijnheer
Sabbe. Men vindt dan geen mensen, zegt men. Die houding kan ons op termijn enorme
economische schade berokkenen. Een pleidooi voor de gemakkelijkheidsoplossing van de
economische migratie – wat wij te kort hebben, gaan wij gewoon in het buitenland halen –
rijmt slecht met uw discours om iets te doen aan de instroom van nieuwkomers in ons land.
Bovendien moeten wij vaststellen dat de knelpuntberoepen niet enkel hooggeschoolde jobs
zijn. Er zijn ook knelpuntvacatures voor laaggeschoolden. Een migratiebeleid op basis van
economische motieven zal er dan voor zorgen dat wij het onze binnenlandse laaggeschoolden
– oud- en nieuwkomers – moeilijker maken.

Een deel van de problemen bevindt zich op het federale niveau en een deel op het Europese
niveau, maar Vlaanderen moet toch kunnen doen wat mogelijk is. Ik zal het nu niet hebben
over het discours dat ik eigenlijk zou willen houden, over de aanwervingspolitiek van
bedrijven en de interimjobs. Maar de nationaliteitsvereiste voor statutaire aanwervingen bij
de Vlaamse Gemeenschap is bijvoorbeeld iets wat Vlaanderen zelf in handen heeft. Wij
kunnen daar werk van maken.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, collega’s, ik probeer zo kort mogelijk op de vragen
te antwoorden, want er stonden er dertien geagendeerd. Voor deze vraag maak ik een
uitzondering, want het antwoord moet genuanceerd zijn. Hier kunnen we niet te kort door de
bocht gaan. De kloof op de Vlaamse arbeidsmarkt – de heer Van den Heuvel heeft het over
de Belgische arbeidsmarkt – tussen de arbeidsgraad van allochtonen en die van autochtonen
is erg groot. Die kloof is er zowel voor de nieuwkomers als voor de oudkomers. Dat is een
belangrijk aspect.

U weet inmiddels wel dat ik een dubbele aanpak voorsta: een inclusieve benadering van
zowel de vraag- als de aanbodzijde, aangevuld met categoriale accenten. Wat de aanbodzijde
betreft, reken ik op een inburgerings- en inwerkingsbeleid en op een ‘sluitend maatpak’ van
de VDAB waarmee men nieuwkomers echte kansen wil bieden. Maar ik werk ook aan de
vraagzijde. Ik probeer een impulsbeleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit te
voeren om ondernemingen te ondersteunen, zodat de bedrijven een kansenbeleid voor de
kansengroepen kunnen voeren.

Die aanpak is al door mijn voorganger, de heer Vandenbroucke, in de praktijk gebracht. Dat
leidde in de periode 2004-2008 tot goede resultaten. In de commissie is al geregeld aan bod
gekomen dat wij in de crisisjaren opnieuw een achterstand hebben opgelopen. Wij moeten
dus een aantal concrete acties uitwerken, die passen in het loopbaan- en competentiebeleid
waar wij met de Vlaamse sociale partners aan werken. Elementen die de heer Sabbe naar
voren bracht, zoals de competenties wat meer waarderen en de diploma’s wat minder, passen
daarin.

U vraagt wat de verklaring is voor de grote kloof tussen EU-burgers en niet-EU-burgers. Ik
schuif acht oorzaken naar voren.

Een: allochtone jongeren hebben een opleidingsachterstand. Dat heeft veel oorzaken. Het is
niet altijd zo dat zij de opleidingen volgen die de beste tewerkstellingskansen bieden. Dat
geldt ook voor de autochtone jongeren. De kennis van het Nederlands is niet altijd voldoende.
De schooluitval is bij allochtone jongeren groter. Zelden vinden allochtone jongeren de weg
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naar de loopbaanbegeleiding of behalen zij ervaringsbewijzen. Inzake de erkenning van
buitenlandse diploma’s is er al veel verbeterd, maar er is nog werk aan de winkel.

De jobverwachting van allochtone jongeren is niet altijd realistisch. Ook is het zo dat te veel
ondernemingen weinig inspanningen leveren om allochtoon talent te zoeken. De bedrijven
zoeken nog te veel in dezelfde vijver. Bovendien oefenen bedrijven nog altijd onbedoelde
discriminatie uit, alleen al door de aard van de vragen of de manier waarop een assessment
wordt opgevat.

Een zesde reden is de inactiviteit van allochtone vrouwen. Ik denk dat we op dat vlak
efficiëntere acties moeten ondernemen. Ik ben vragende partij voor suggesties van de
allochtone verenigingen. Mijnheer Van den Heuvel, er is natuurlijk ook een deel federale
materie. Ik wil eerst een bedenking formuleren vooraleer ik daarop inga. De Migration Policy
Group geeft als reden voor de beperkte toegang van nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat
niet-EU-burgers enkel voor knelpuntberoepen een arbeidskaart kunnen krijgen. Dat is onjuist.
Veel mensen, ook niet-EU-burgers, zijn vrijgesteld van de arbeidskaart als ze hier al een
onbeperkt verblijfrecht hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die erkend zijn als
vluchteling, mensen die naar hier zijn gekomen in het kader van de gezinshereniging, mensen
die na drie jaar onbeperkt verblijfsrecht hebben gekregen, of mensen die huwen met een Belg
of een EU-onderdaan. Er zijn ook nog de niet-EU-burgers die naar hier komen in het kader
van arbeidsmigratie en die daarvoor een arbeidskaart B nodig hebben. Mensen die in dat
kader naar hier komen, moeten natuurlijk een arbeidscontract hebben. De werkgever moet
zorgen voor een arbeidscontract vooraleer ze naar hier mogen komen. Op dat vlak is er dus
zeker geen probleem met betrekking tot de werkloosheidsstatistieken. Ze kunnen immers
alleen naar hier komen als ze een arbeidskaart hebben.

Ten slotte moet er ook gekeken worden binnen de regelgeving en de toepassing van de
migratie die niet gekoppeld is aan een job of competentie, maar die gebeurt in het kader van
gezinsvorming, gezinshereniging en asiel. We weten allemaal dat er over de gezinshereniging
en de migratie discussies aan de gang zijn op het federale niveau.

Wat de vraag over de arbeidsmigratie betreft, wil ik toch herhalen wat ik daarover in mijn
beleidsnota en beleidsbrief naar voren heb gebracht. Ik zie het als een sluitstuk van een
getrapt model om het aanbod aan arbeidskrachten te vergroten. De ‘raket’ bestaat uit drie
stukken. In de eerste plaats is er het activeren van de bestaande reserve. We kunnen er alles
aan doen om de werklozen of de niet-actieven zonder werkloosheidsuitkering mee op de
arbeidsmarkt te brengen. De filosofie van het competentiebeleid en loopbaanbeleid kan een
belangrijke extra zijn. Ik bedoel dan wel een beleid dat gericht is op zowel werknemers als
werkgevers. Zo was ik vorige week aanwezig op een voordracht bij een ondernemer die
negentig nieuwe mensen zocht. Voor het eerst week hij voor een aantal jobs af van de
vereiste om daarvoor alleen licentiaten in aanmerking te laten komen. Hij gaf de
mogelijkheid om binnenin, op basis van competentiebeleid, vaardigheden, potentie van
mensen, een doorgroei mogelijk te maken. Op die manier heeft hij binnen het bedrijf al een
aantal technici rechtstreeks kunnen aanwerven. Het ging om beroepen die continu moeilijk
ingevuld kunnen worden. Ik denk dat die motivatie, die manier van werken in de toekomst
belangrijk zal zijn. Dat is voor mij dan ook het eerste deel van de raket. Het gaat om een door
de VDAB gestimuleerde filosofie binnen de bedrijven en bij de mensen gericht op meer
competentie.

Een tweede deel van de raket is, wat mij betreft, de interregionale mobiliteit. In Brussel en
Wallonië is er een grotere arbeidsreserve dan in Vlaanderen. We doen heel wat werk op dat
vlak. Een paar weken geleden was er een actuele vraag in het Vlaams Parlement. Ik moet of
kan niet alleen verwijzen naar de samenwerking met Brussel, maar ook naar alle
aanpassingen die gebeuren bij de samenwerking tussen de VDAB en de Forem (Service
public wallon de l’emploi et de la formation professionelle). Als ik me niet vergis, gaat een
van de negen vragen daarover.
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Het derde deel van de raket is dan de internationale arbeidsmigratie. Voor mij gaat het om
een en-enverhaal en niet om een of-ofverhaal.

Dat zullen de drie wegen moeten zijn die we moeten bewandelen om voldoende mensen te
hebben op de arbeidsmarkt en om de bestaande jobs in te vullen.

Zoals u weet, zijn er in de federale regelgeving met betrekking tot het tewerkstellen van die
buitenlandse werknemers wel een aantal voorwaarden. Voor de arbeidsmigratie moet er een
bilateraal akkoord zijn en er moet ook een arbeidsmarktonderzoek zijn. In dat
arbeidsmarktonderzoek moet worden nagegaan of een vacature niet kan worden ingevuld
door een werkloze hier. Ik verwijs hiervoor naar wat de federale wetgeving daarover zegt.
Een aantal categorieën zijn vrijgesteld: hooggeschoolden, navorsers, nieuwe EU-onderdanen
in een knelpuntberoep. Ze worden geacht altijd nodig te zijn op de arbeidsmarkt.

Daarnaast heb ik als regionaal minister de mogelijkheid om vanwege economische en sociale
redenen in individuele gevallen van die voorwaarden af te wijken. Wat de arbeidsmigratie
betreft, schetst dat wat de contouren. Daaruit blijkt ook dat het een van de drie mogelijkheden
is, maar dan wel binnen de contouren die de federale overheid heeft vastgelegd.

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Mevrouw Turan, het gaat over niet-EU-burgers, EU-burgers, autochtone Vlamingen en/of
Belgen. De niet-EU-burgers hebben een participatie van 47,8 procent. De EU-burgers hebben
een participatie van 64,8 procent. De autochtone Belgen hebben een participatie van 66,3
procent op de arbeidsmarkt.

Mijnheer Van Malderen, u fronst de wenkbrauwen, maar zelfs alle Labour-collega’s in
Europa zijn het ermee eens dat we een veel te lage arbeidsparticipatie hebben. Er zal slechts
één iemand de rekening moeten betalen en dat zijn diegenen die werken. Gelukkig behoren
we allemaal nog tot de groep van werkende personen. De arbeidsparticipatie moet naar
omhoog tegen 2020. We hebben zelf vooropgesteld dat we naar 75 procent moeten. We
zullen nog een serieus tandje moeten bijsteken om dat te realiseren. Het is per slot van
rekening nog maar negen jaar en een paar maanden vooraleer we zover zijn.

Er wordt vaak gezegd dat het een zaak is van een tekort aan opleiding. We moeten goed
beseffen dat van de 60.507 openstaande vacatures er 25.000 zijn voor niet-geschoolde
personen, personen die maximum een diploma hebben van het lager secundair onderwijs. We
kunnen dus niet steeds dat voorwendsel van opleiding aanhalen.

Minister, u haalde ook het taalprobleem aan. Ik wil u erop wijzen dat er in België 36.000
Fransen werken. Mevrouw Fournier zal straks trouwens een vraag om uitleg stellen over die
grensarbeiders. Van die 36.000 Fransen werken er 16.000 in Vlaanderen. Ik weet uit ervaring
dat zij geen Nederlands spreken. Toch werken zij in Vlaanderen. Ik durf dat taalprobleem dus
te relativeren. Het gaat volgens mij vooral over het feit of men al dan niet wil werken.

Ik had verwacht dat de N-VA buiten de lijntjes zou kleuren. Dat is echter niet gebeurd. Ik wil
een oproep lanceren om het fundamentele probleem op te lossen. We moeten ervoor zorgen
dat er geen hangmat meer is, maar een vangnet. De werkloosheidstermijn moet dringend in
de tijd beperkt worden, om misbruiken te beperken. Ik weet dat dat geen Vlaamse materie is.
Ik had echter gehoopt dat we daar met z’n allen iets aan zouden doen. Ik had vernomen dat
alle partijen, CD&V uitgezonderd, dat in hun partijprogramma hadden geschreven. Waarop
wachten we dan?

Ik wil ten slotte nog even verwijzen naar het Australisch model. In Australië heb je de eerste
vijf jaar geen recht op sociale uitkeringen. Je moet de eerste vijf jaar werken. Als je geen
werk hebt of uitkering krijgt, moet je terug naar het land waar je vandaan komt.
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Minister, ik begrijp dat u werkt met de middelen die u hebt. U spreekt over interregionaal.
Maar we moeten eerst beginnen met meer te activeren in Vlaanderen zelf. Daar heb ik ook al
toe opgeroepen. In Gent zijn er 12.000 niet-werkende werkzoekenden. Waarop wachten we
om die mensen in West-Vlaanderen – Zulte, Waregem, enzovoort – aan het werk te zetten?

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Gisteren heeft mijn fractieleider een fractiegenoot van de heer
Sabbe een clown genoemd. Hier neigt het echter naar stand-upcomedy.

Mijnheer Sabbe, als ik de wenkbrauwen frons, is dat omdat hier steeds opnieuw hetzelfde
liedje herhaald wordt, dat op geen enkel feit gebaseerd is.

U zegt dat de werkzaamheidsgraad moet worden verhoogd. Daar ben ik het mee eens. Waar
moeten we die verhogen? Bij kansengroepen zoals 50-plussers, laaggeschoolden en
allochtonen. Daar zitten nog winstmarges. Bij de andere groepen zitten we op een van de
hoogste niveaus van Europa. Het citroenmodel van onze arbeidsmarkt is net een van de grote
problemen waar we voor staan.

U gaat echter heel hard uit de bocht. U hebt geen antwoord gegeven op mijn vraag of er geen
probleem is bij de aanwerving. Misschien legt men de lat te hoog of probeert men de deur te
snel te sluiten. U antwoordt dat ze niet willen werken. Eigenlijk zegt u eerst dat we ze geen
toegang geven tot de arbeidsmarkt. Vervolgens zegt u dat ze te lui zijn om te werken. Nadien
wilt u de werkloosheidstermijn in de tijd beperken en hun werkloosheidsuitkering afschaffen.
Dat is natuurlijk wel een verschrikkelijk pervers mechanisme. Volgens u moeten we ze dan
repatriëren. Als je al de zaken waarover u spreekt, cumuleert, kom je tot een model waar ik
van gruwel.

De heer Ivan Sabbe: Mijnheer Van Malderen, kijk naar het Duitse model. Daar zijn 2,9
miljoen werklozen op een bevolking van 80 miljoen mensen.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: De heer Sabbe heeft het over de niet-EU-burgers. Ik denk echter dat
we ook problemen hebben met onze eigen werkzoekenden, ook de allochtone.

Minister, we hebben enige tijd geleden een advies gekregen van de commissie Diversiteit van
de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Er zou een actielijst voor allochtonen
komen. U hebt gezegd dat u wilt dat allochtonen advies geven over de tewerkstellingsgraad,
bijvoorbeeld bij de vrouwen onder hen. Als ik mij niet vergis, is die groep ook
vertegenwoordigd in de commissie Diversiteit van de SERV. Wat doet u met dat advies? Hoe
ver staan we met die actielijst? Die kan namelijk een antwoord bieden op veel van onze
vragen.

Minister Philippe Muyters: Die vraag werd veertien dagen geleden al gesteld. Ik heb toen
gezegd wat ik ervan vond en hoe ik het zou aanpakken. Ik zal het herhalen, maar eigenlijk
vind ik dat u – als u niet aanwezig kon zijn – de verslagen erop had kunnen nalezen. Ik heb
toen gezegd dat ik niet zo tevreden was over hun actielijst. Ik betwijfel of we met die lijst
meer allochtonen aan het werk kunnen krijgen. Er komen ook veel administratieve lasten bij
kijken. Ik wil een dialoog opstarten met de commissie Diversiteit om tot concrete acties te
komen die nog passen in het loopbaan- en competentiebeleid dat wordt gevoerd.

Mevrouw Güler Turan: U hoeft die actielijst uit dat advies niet volgen. Ik begrijp dat u
ermee bezig bent.

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: De enquête van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) heeft
aangetoond dat 25 procent van de ondernemers in Vlaanderen nooit meer opnieuw zou starten
met ondernemen in Vlaanderen. 37 procent van de ondernemers zou niemand aanraden om te
ondernemen in Vlaanderen. Die cijfers komen dus niet van mij of van LDD, maar van
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UNIZO. Waar wachten we op om doortastend werk te maken van een arbeidsmarkt en van
administratieve vereenvoudiging in Vlaanderen? Het wordt tijd dat het parlement het niet
houdt bij theoretische beschouwingen, interministeriële werking en overlegcomités, maar dat
er effectief werk van wordt gemaakt. De enquête werd afgenomen bij kmo’s die lid zijn van
UNIZO, bedrijven met maximaal dertig tot vijftig werknemers. Als die mensen daar allemaal
toe oproepen, wordt het tijd om te handelen. Als we niet kordaat en adequaat handelen, zullen
we er de gevolgen van voelen.

Mijnheer Watteeuw, u mag zuchten, maar dat is wel de kern van de zaak. Je kunt geen sociaal
paradijs bouwen op een economisch kerkhof. Wallonië was daar de voorbije decennia het
voorbeeld van, misschien hebben zij de les begrepen voor de toekomst. Wij misschien niet.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Ivan Sabbe tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de aanbevelingen
van de Europese Commissie inzake participatie op de arbeidsmarkt
- 2402 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: Voorzitter, minister, collega’s, begin deze maand formuleerde de
Europese Unie een zestal aanbevelingen over het nationale hervormingsprogramma 2011 van
België. Bij de Europese Unie waren ze duidelijk niet erg onder de indruk van het nationaal
programma met sociaal-economische hervormingen die tegen 2020 de nodige vruchten
moeten afwerpen. De onderliggende boodschap: de Federale Regering en de regeringen van
de deelstaten moeten eindelijk werk maken van de structurele zwaktes van de Belgische
economie.

De aanbevelingen zijn onder andere gericht op de hoge energieprijzen, de bankensector, de
overheidsschuld, de pensioenleeftijd, en ook op de werkgelegenheidsgraad. In deze vraag
focus ik op dat laatste. In het document van de Europese Commissie staat te lezen:
“Bovendien moedigt het bestaan van tal van uittredingsmogelijkheden voor oudere
werknemers hen ertoe aan de arbeidsmarkt te verlaten voordat zij de wettelijke pensioen-
leeftijd van 65 jaar bereiken. Een verdere hervorming van het actieve arbeidsmarktbeleid en
de uitbreiding ervan tot de 50-plussers zouden bijdragen tot een hogere totale participatie-
graad en het zoeken naar werk sterker aanmoedigen.”

De Europese Commissie beveelt aan om in het kader van arbeidsmarktparticipatie “het
actieve arbeidsmarktbeleid doeltreffender te maken door specifiek op oudere werknemers en
kwetsbare groepen gerichte maatregelen te treffen”. Het activerend arbeidsmarktbeleid is een
Vlaamse bevoegdheid en de aanbeveling van de Europese Commissie raakt dan ook
rechtstreeks het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid.

De aanbevelingen zijn voorlopig nog maar een voorstel, maar het lijdt geen twijfel dat op de
Europese top van 23 en 24 juni die aanbevelingen zullen worden goedgekeurd. Vanaf dan zal
Europa nauw toekijken of alle landen de aanbevelingen opvolgen. In die optiek
onderhandelen het Europees Parlement en de lidstaten momenteel over sanctiemechanismen
om iedere mogelijke ontsporing te achterhalen en te bestraffen.

In het licht van het ontlopen van om het even welke mogelijke sanctie van de EU, maar nog
meer in het belang van onze eigen welvaart en welzijn, is het van het allerhoogste belang dat
actie ondernomen wordt om de verschillende aanbevelingen – in dezen meer bepaald de
aanbeveling inzake werkgelegenheid – in de praktijk te brengen.

Daarom stel ik u dan ook graag enkele vragen. Minister, hoe evalueert u de aanbeveling van
de Europese Commissie inzake activerend arbeidsmarktbeleid? In welke mate zult u de
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aanbevelingen van de Europese Commissie ter harte nemen en uw beleid inzake activering
versterken en versnellen? Welke extra maatregelen hebt u voor ogen met betrekking tot het
versterken en versnellen van het activeren van oudere werknemers – 50-plussers – en
kwetsbare groepen?

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, minister, de heer Sabbe heeft er zelf al op
gezinspeeld, maar ik ben een beetje verbaasd over deze vraag. Twee weken geleden heb ik
dezelfde vraag gesteld aan de minister-president. Minister, ik hoop dat u hetzelfde zult
antwoorden als de minister-president, want anders is er een probleem binnen de Vlaamse
Regering.

Minister Philippe Muyters: Ik veronderstel dat de minister-president in zijn totaliteit heeft
geantwoord en ik zal focussen op de arbeidsmarkt.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, ik wil geen haantjesgevecht voeren met de heer
Sabbe, maar ik heb hem daarnet geantwoord op de vraag waar we de groei in
werkzaamheidsgraad zien. Ik vind het antwoord in de aanbeveling van de Europese
Commissie. Het zijn net die groepen waar je op moet inzetten.

We hebben hier het hervormingsprogramma uitgebreid besproken, in het bijzijn van de
minister-president. Het is in de plenaire vergadering als actuele vraag aan bod gekomen. Ik
wil er alleen op wijzen dat een deel van het instrumentarium waar men hier naar verwijst, een
federale bevoegdheid is, maar er ook net op gericht is om mensen op de arbeidsmarkt te
houden. Bepaalde premies die mensen toelaten om hun arbeidstijd te verkorten, zijn net
bedoeld om ze langer aan de slag te houden. Die nuance moet bij het beoordelen van
programma’s toch wel aanwezig zijn.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, ik heb het antwoord van de minister-president niet
gelezen, maar ik ben er zeker van dat er geen kink in de kabel zal zijn tussen de leden van de
Vlaamse Regering. Ik zal enkel heel specifiek ingaan op de vragen die de heer Sabbe heeft
gesteld.

Ik wil beginnen met te zeggen dat ik het spijtig vind dat de aanbeveling gericht is aan België
en dat men de inspanningen op Vlaams niveau voor activering, over het hoofd ziet in het
Europees programma. Het enige wat wordt meegenomen, is het samenwerkingsakkoord uit
2004 dat de federale overheid met de gewesten en gemeenschappen heeft gesloten over de
opvolging van het zoektraject van langdurig werkzoekenden.

Als ik naar het beleid van zowel mijn voorganger als dat van mezelf kijk, investeren wij in
Vlaanderen zwaar in een preventieve aanpak. Ik ga niet alles herhalen. Ik kan mijn
beleidsbrief en beleidsnota voorlezen, maar u weet van de eerste dag dat we bezig zijn met
‘een sluitend maatpak’. We proberen sneller een evaluatiemoment te doen, ook bij
werkzoekenden die twee jaar geen job hebben gehad. Ik moet niet herhalen dat het aanbod
voor langdurig werkzoekenden is uitgebreid.

Moeten we dan niets doen en het advies opzijschuiven? Ik denk het niet. De arbeidsmarkt
staat opnieuw voor een krapte. Alles wijst erop. We hebben dan ook alle aanwezige talenten
nodig. Vandaar dat ik met de sociale partners over een nieuwe visie rond loopbaan en talent
praat en een nieuw competentiebeleid ga voeren. We hebben dat in het kader van het
werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) ook al gedaan. Daar hebben we sterk ingezet
op de kwetsbare groepen. Ik ga ook hier niet alle maatregelen herhalen. Ik heb aan mevrouw
Turan al gezegd dat ik met de minister van Sociale Economie en de minister van Welzijn de
verschillende maatregelen om de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in te schakelen, aan
het afstemmen ben.
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We vertrekken uiteraard vanuit de competenties en de beperkingen van het individu. We gaan
na welke vaardigheden en competenties iemand heeft. We gaan na wat er op de arbeidsmarkt
wordt gevraagd. We geven dan op maat ‘een rugzak’ mee die de afstand, als die te groot is,
wegwerkt. Dat is een andere manier van doen dan in het verleden werd gedaan. De essenties
zijn: competenties, vaardigheden, een rugzak, een aangepast HR-beleid bij de bedrijven. Dat
is de kern van de zaak.

Ik ga niet in op alle initiatieven die we al hebben genomen. Ik hoop in elk geval dat ook het
federale niveau deze maatregelen zal lezen. Ik kan het niet nalaten om te zeggen wat
overweging 13 van het Europees document zegt. Ik noem de elementen die volgens hen
zouden moeten zorgen voor een verbetering op de arbeidsmarkt: “De onbeperkte duur van de
werkloosheidsuitkering, hogere effectieve marginale belastingsschalen, de combinatie van de
intrekking van de sociale bijstandsuitkeringen en de hoge belastingsheffing, tal van
uittredingsmogelijkheden van oudere werknemers enzovoort, is een probleem.”

Ik weet dat u die discussie graag hier wilt voeren en u zegt dat de N-VA maar buiten de
lijntjes moet treden, maar dat zou heel nefast zijn voor iedereen die ermee te maken heeft,
zowel werkgever als werknemer, want dan maken wij een rechtsonzekere wetgeving voor
werkgevers en werknemers. Ik denk niet dat u als werkgever zou willen dat u op basis van
Vlaamse wetgeving, die niet grondwettelijk is vastgelegd, een beleid voert in uw bedrijf dat
de facto morgen totaal kan worden herroepen. Je kunt dingen doen op de rand van wat je kunt
doen, maar dit is ver over de rand. Dit is federale wetgeving, en ik heb begrepen dat
verschillende elementen aan bod komen bij de regeringsonderhandelingen.

Dat de versnippering van bevoegdheden een remmende factor is, ook op een activerings-
beleid, is voor iedereen duidelijk. We hopen dat er in de toekomst nieuwe mogelijkheden
zijn.

U kent het activeringsbeleid voor oudere werknemers. Er is ‘Samen op de bres voor 50+’. Als
u twee weken geleden hier aanwezig was geweest, dan had u de toolbox ‘De Juiste Stoel’
kunnen zien. Het is een prachtig instrument. Er is een test die men kan doen. Die was hier in
de commissie niet helemaal gelukt omdat er geen internet was. Intussen hebben al meer dan
900 mensen, werkgevers en werknemers, de test ingevuld. Hij is er nog maar twee weken, en
hij is nog niet eens in het blaadje van het ACV en UNIZO verschenen. Het blijkt dus dat er
interesse voor is.

Ik zal nog eens herhalen dat we voor de oudere werknemers in de werkloosheid vanaf 1 april
tot 55 jaar gaan. U weet dat we in het najaar naar 58 jaar gaan als de evaluatie goed uitkomt.
Ten slotte had ik op 20 juni een ViA-rondetafel (Vlaanderen in Actie) met als thema ‘de
lerende Vlaming en actief ouder worden’, met een 90-tal mensen uit verschillende
geledingen. Daar is opnieuw het belang van competentie- en loopbaanbeleid aan bod
gekomen alsook de blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de knelpunten en
opportuniteiten voor een meer succesvol 50 plus-beleid. De besprekingen van de negen tafels
worden nu gebundeld. Ook daar zullen we gaan naar verbetervoorstellen.

Hiermee wil ik zeggen, mijnheer Sabbe, dat we een zeer activerend arbeidsmarktbeleid
voeren in Vlaanderen binnen de contouren van de Vlaamse bevoegdheden. We willen nog
een stap verder zetten door nog meer gericht op een loopbaan- en competentiebeleid te
focussen in de toekomst.

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: Minister, ik dank u voor het duidelijke antwoord. Ik heb twee
opmerkingen daarbij.

Ik neem er graag nota van dat u zegt dat het de bedoeling is om in het najaar dan toch de
leeftijd op te trekken tot 58 jaar, na evaluatie. We hebben dus een afspraak in het najaar. Als
u zegt ‘in het najaar’, dan ga ik ervan uit dat we hier de discussie zullen voeren. Het kan ook
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zijn dat u zegt dat de evaluatie negatief is, en dat het niet gebeurt. Ik ben blij te horen dat we
in het najaar zullen discussiëren over het feit of we de activering tot 58 jaar gaan uitbreiden.

Het blijkt duidelijk dat de activering vandaag in uw nieuwe aanpak, dus voor 52 jaar en
verder, vooral gaat over de nieuwe toetreders. De oude, dus degenen die al in het systeem
zitten, zijn daar niet bij. Dat stel ik vast. Ik heb daar een schriftelijke vraag over gesteld. Ik
ben de mening toegedaan dat we iedereen, ook degenen die al langer in het systeem zitten,
gelijk moeten activeren, terwijl het vooral nu degenen zijn die nieuw in het systeem komen.

Aangezien we de vorige vraag zeer uitgebreid behandeld hebben, wil ik me beperken tot die
twee concrete opmerkingen en de vraag wat we doen om degenen die al jaren in het systeem
zitten, te activeren

De voorzitter: Bij het begin van het nieuwe politieke jaar bespreken we in ieder geval de
beleidsbrieven en geven we de facto een evaluatie van het beleid. Dat komt dus zeker aan
bod.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Minister, ik dank u voor het antwoord. De minister-
president heeft twee weken geleden iets gezegd over de alternatieve maatregelen voor de
jobkorting. We hebben in de krant kunnen lezen dat dat over de individuele beroepsopleiding
(IBO) gaat. Kunt u wat dat betreft een korte stand van zaken geven?

Het punt dat de heer Sabbe in zijn repliek aanhaalt, is belangrijk, als signaal dat de Vlaamse
overheid zelf beslissingen kan geven. Minister, ik wil u aanraden om de kans niet te laten
liggen om op het vlak van activering de nodige inspanningen te doen om dat uit te breiden
naar 58 jaar.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Ik verbaas me soms over het feit dat ik de dingen heel dikwijls
moet herhalen, maar dat zal dan wel moeten, zeker.

Er is een akkoord met de sociale partners gesloten, ‘Samen op de bres voor 50+’, in 2008.
Toen was de afspraak te gaan naar een activering tot en met 52 jaar. Toen ik minister ben
geworden, heb ik opnieuw een akkoord gesloten met de sociale partners. De afspraak was dat
de nieuwe instroom nu geactiveerd wordt tot 55 jaar. Volgens België moet het maar tot en
met 50 jaar, en niet tot 52 jaar, noch tot 55 jaar. Er is afgesproken dat er een evaluatie komt
over de economische conjunctuur en over de capaciteit van de VDAB en dat op basis daarvan
een evaluatie zal gebeuren door de sociale partners met de VDAB. Dan zal er door mij
kunnen worden beslist of we wel of niet naar 58 jaar gaan.

Deze dingen zijn ongeveer negen maanden geleden in deze commissie aan bod gekomen. Ik
weet dat u dat liever anders zou zien, maar dat is nu de afspraak. Ik heb ook in de plenaire
vergadering gezegd dat ik het nog altijd een meerwaarde vind dat je een akkoord hebt met de
sociale partners die op het veld de dingen moeten uitvoeren, de werkgevers- en de
werknemersorganisaties. Als daar een consensus wordt bereikt, is het zinvol dat ik daarin mee
wil gaan.

Ik weet niet wat er in de krant is verschenen, maar het is zo dat de sociale partners vier
voorstellen hebben geformuleerd: de stijging van IBO, een speciale IBO, armoedetrajecten en
de vierde ben ik nu even kwijt. We willen principieel de vier sporen die de sociale partners
naar voren brengen, verder uitwerken want nu zijn die tamelijk breed gesteld. We moeten dat
nu samen met de sociale partners concretiseren. Het gaat nu naar een VESOC-werkgroep
(Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité) waar zal worden bekeken of het realiseerbaar is
en hoe het gerealiseerd moet worden. De bedoeling is dat we op 1 januari 2012 met dat
alternatief kunnen beginnen.
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De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jan Laurys tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de vooruitgang
met betrekking tot het invoegen van de bestaande Vlaamse tewerkstellings- en
opleidingsmaatregelen in één tewerkstellingsmatrix
- 2288 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Minister, u hebt zonet al verwezen naar gesprekken die u met minister
Van den Bossche hebt gehad over de opleidingsmaatregelen. Daar gaat mijn vraag over.

In het Vlaams regeerakkoord was het principe van de matrix van tewerkstellings- en
opleidingsmaatregelen opgenomen met de bedoeling om al die maatregelen in één
overzichtelijk en coherent geheel te plaatsen. Die matrix zou bestaan uit vier componenten:
een opleiding op de werkvloer, een loonpremie voor de doelgroepwerknemer, begeleiding op
de werkvloer en de aanpassing van de werkplek of arbeidsomgeving. Voor elke individuele
werknemer zal men de afstand tot de arbeidsmarkt kunnen berekenen en op basis daarvan zou
die een persoonlijk krediet toegewezen krijgen, een soort rugzakje van maatregelen, dat hij
zou kunnen aanwenden, bij welke werkgever hij ook zou terechtkomen.

De voordelen zijn legio. De maatregelen zullen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en
overlappingen vermeden. Dat rugzakje met maatregelen zou ook kunnen worden aangewend
bij ondernemingen in het normale economische circuit (NEC), het reguliere circuit. Dat
betekent dat we naadloos tewerkstelling kunnen aaneenschakelen vanuit de sociale
tewerkstelling naar het NEC, en eventueel zelfs met een terugvalpositie.

Minister, in uw beleidsbrief staat dat u samen met minister Van den Bossche en de sociale
partners op zoek zult gaan naar een geschikte werkmethode. Wij vernemen van minister Van
den Bossche dat binnen het beleidsdomein Sociale Economie al een traject is afgelegd om tot
de tewerkstellingsmatrix te komen. Hoe ver staat het daarmee binnen het beleidsdomein
Werk? Daar wordt regelmatig naar verwezen, een paar weken geleden trouwens nog. Ik had
graag vernomen hoe dat heel concreet staat.

Sinds 1 april werd er binnen het beleidsdomein Sociale Economie een werkgroep opgericht,
samen met de sociale partners. Bent u daarbij betrokken en volgt u die werkzaamheden op?
Welke concrete acties hebt u zelf al ondernomen in het af te leggen traject naar de opmaak
van de tewerkstellingsmatrix? Welke afspraken werden daarbij gemaakt met minister Van
den Bossche? Welke visie ontwikkelde u op de manier waarop de diverse maatregelen vanuit
de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie zullen worden afgestemd en in die matrix
zullen worden opgenomen?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: De eerste stap in de uitwerking van één tewerkstellingsmatrix,
was het principekader waarin ik samen met minister Van den Bossche afspraken heb gemaakt
over een aantal principes met betrekking tot de politieke en de financiële verantwoordelijk-
heid, in uitvoering van die tewerkstellingsmatrix.

Mijn collega bevoegd voor Sociale Economie is politiek en financieel verantwoordelijk voor
de uitwerking van de modules van collectieve inschakeling, waarbij er minstens vijf
voltijdsequivalenten op dezelfde werkvloer zijn, en bij doorstroom vanuit de sociale
economie gedurende de periode van terugkeergarantie voor eventuele modules loonpremie,
de begeleiding en immateriële arbeidspostaanpassing.
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Zelf ben ik financieel en politiek verantwoordelijk voor de uitwerking van de modules van
individuele inschakeling met uitzondering van de loonpremie, de begeleiding en immateriële
arbeidspostaanpassing bij doorstroom vanuit de sociale economie tijdens de periode van
terugkeergarantie. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. Daarnaast zijn we ook
overeengekomen de verschillende maatregelen in de modules in de toekomst op dezelfde
leest te schoeien. Op die manier willen we de transparantie effectief vergroten.

We stappen samen af van de categoriale aanpak. We kiezen voor de individuele toekenning.
Het maatwerk moet gebeuren op basis van de geïndiceerde noden, die periodiek moeten
worden geëvalueerd. Wat de noden betreft, volgen de minister van Werk en de minister van
Sociale Economie dezelfde filosofie. Minister Van den Bossche past die principes toe in de
uitwerking van wat tot nu toe het maatwerkdecreet wordt genoemd.

Afgelopen dinsdag heb ik de beleidsraad Werk en Sociale Economie gevraagd de naam van
het decreet te wijzigen. We willen maatwerk voor iedereen leveren. Nu krijgen mensen de
indruk dat we enkel voor een bepaalde groep een decreet inzake het maatwerk willen
opstellen. De rest zou dan geen maatwerk krijgen. Het gaat echter om eenzelfde filosofie. We
zullen nagaan op welke manier we dat tot stand kunnen brengen.

Ik ben niet bij de werking van de werkgroepen zelf betrokken. Dat is echter geen probleem.
De afstemming tussen de kabinetten loopt zeer goed. Dit komt tijdens de vergaderingen van
de gemeenschappelijke beleidsraad aan bod. Die samenwerking verloopt zeer vlot. Ik ben
bevoegd voor het beleidsdomein Werk. In die hoedanigheid concentreer ik me op het
maatwerk en op de individuele inschakeling van werkzoekenden met een bepaalde afstand of
een gebrek aan bepaalde competenties. Ze zullen, ongeacht de werkgever, op eenzelfde vorm
van ondersteuning kunnen rekenen.

Die ondersteuning kan de vorm van begeleiding op de werkvloer aannemen. We volgen
steeds dezelfde filosofie. Welke competenties hebben we nodig? We kunnen voorzien in
opleidingen, in opleidingen op de werkvloer, in begeleiding, in loonpremies en in
arbeidspostaanpassingen. Wat is hier nodig om de afstand kleiner te maken?

In mijn ogen staat de VDAB als arbeidsmarktregisseur in voor de toeleiding tot al die
maatregelen. Op basis van de individuele competenties en de behoeften moet de VDAB een
advies over de concrete behoeften van een bepaald individu formuleren. Ik zal die lijn blijven
volgen, en dit in overleg met de sociale partners verder voor de instrumenten binnen het
beleidsdomein Werk uitwerken.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik heb begrepen dat het
allemaal loopt. Het is echt de bedoeling die matrix tot stand te brengen. De minister heeft
verklaard dat het om afspraken over verantwoordelijkheden gaat. Dit omvat natuurlijk ook
financiële verantwoordelijkheden. Ik weet dat de doorstroming vanuit de sociale economie
naar het normaal economisch circuit een discussiepunt vormt. Er is soms sprake van een
terugzakking. De vraag is wie dit allemaal moet betalen. Is dat al afgebakend? Is het duidelijk
wie moet betalen? Vanaf wanneer wordt het vanuit het beleidsdomein Werk betaald en tot
wanneer wordt het vanuit het beleidsdomein Sociale Economie betaald?

Minister Philippe Muyters: In het geval van een doorstroming vanuit de sociale economie
worden de eventuele modules inzake de loonpremie, de begeleiding en de immateriële
aanpassing van de arbeidspost gedurende de periode van de terugkeergarantie vanuit het
beleidsdomein Sociale Economie betaald. Dat is de afspraak die we hebben gemaakt.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
tewerkstellingsgraad en prioritaire acties voor jobs en ondersteuning voor personen met
een handicap
- 2354 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Filip Watteeuw tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
dienstverlening van de VDAB aan arbeidsgehandicapten
- 2417 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Voorzitter, we hebben het daarnet al over kansengroepen
gehad. Volgens mij vormen de personen met een arbeidshandicap overduidelijk een
kansengroep.

De cijfers over de huidige werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap geven
duidelijk aan dat de positie van deze groep op de Vlaamse arbeidsmarkt allesbehalve
rooskleurig is. Wat erger is, is dat de cijfers niet verbeteren. In 2010 bedroeg de
werkzaamheidsgraad 33,5 procent. Dat is een daling met 9,2 procent ten opzichte van 2007.

Het is niet de eerste keer dat dit punt hier ter sprake komt. Uit de antwoorden op vragen om
uitleg die de heer Watteeuw en ikzelf op 8 december 2010 in deze commissie hebben gesteld,
is gebleken dat de positieve evoluties die tijdens de periode 2002-2007 zijn gerealiseerd, door
de crisis zijn tenietgedaan. De dalende werkzaamheid in de crisisperiode gaat, zeker tot 2010,
gepaard met een stijging van het aantal werkzoekende arbeidsgehandicapten.

De minister heeft toen verwezen naar het akkoord tussen de VDAB en het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en naar de actielijst in verband met de
arbeidshandicap. Een evaluatie van de effecten van de wijziging van het stelsel van de
Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), dat op 1 oktober 2010 in werking is getreden, was
toen nog niet mogelijk.

Om de doelstelling in het Pact 2020 inzake een stijging van de werkzaamheidsgraad te halen,
moeten er jaarlijks minstens 5000 werkenden met een arbeidshandicap bij komen. Dit sluit in
feite naadloos aan bij het debat dat we daarnet hebben gevoerd over de plaatsen waar we
enige winst kunnen boeken. In het licht van de negatieve trend, moet het voor iedereen
duidelijk zijn dat we dit streefdoel zonder bijkomende inspanningen niet zullen bereiken.

Naar aanleiding van de krachtlijnennota van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité
(VESOC) ‘Evenredige arbeidsdeelname 2010’ heeft de commissie Diversiteit van de Sociaal-
Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in het licht van een beleid betreffende de
evenredige arbeidsdeelname een lijst van zeven prioritaire acties opgesteld.

Er is nood aan maatwerk voor de toeleiding naar werk. We moeten de ondersteunende
maatregelen beter bekendmaken en op de noden afstemmen. We moeten in een langdurige
ondersteuning en begeleiding op de reguliere werkvloer voorzien. We moeten voorzien in een
ondersteuning tijdens de volwassenenopleidingen. We moeten informatie over redelijke
aanpassingen tijdens stages verspreiden. We moeten het disability management promoten.
We moeten inactiviteitsvallen vermijden.

Minister, hoe zult u deze concrete streefdoelen in een beleid voor personen met een handicap
omzetten? Wat is uw timing? Hoe schat u de budgettaire impact in? Beschikt u reeds over
cijfers die de invloed van de wijziging van de VOP-regeling kunnen duiden? Welke partners
zult u bij de uitvoering van de doelstellingen betrekken? Hoe zult u dat doen? Hoe zult u de
overige leden van de Vlaamse Regering met overschrijdende bevoegdheden bij het bereiken
van deze doelstellingen betrekken? Acht u het nodig om, boven op de reeds vermelde zeven
acties, nog bijkomende maatregelen te nemen?
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De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, de heer Van Malderen heeft er terecht op gewezen dat
de positie van arbeidsgehandicapten tijdens een bepaalde periode, van 2002 tot 2007, gunstig
is geëvolueerd. De crisis heeft die positieve resultaten tenietgedaan. De positie van de
arbeidsgehandicapten is weer ongunstig geëvolueerd. Hun positie is problematisch.

Een advies van de commissie Diversiteit van de SERV bevestigt dit. Volgens de SERV is de
situatie van arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt precair. Werkzoekende arbeids-
gehandicapten maken in verhouding minder transities naar werk dan het geheel der
werkzoekenden. De toegang tot arbeid is voor hen een stuk moeilijker. Hierdoor blijven ze
langer werkzoekend. Oorzaken zijn onder meer de leeftijd en de scholingsgraad van de
betrokkenen. Er is echter ook het autonoom effect van de arbeidshandicap zelf.

De niet-werkende werkzoekenden met een indicatie van arbeidshandicap bij de VDAB
kunnen een beroep doen op de algemene trajectwerking van de VDAB of op de
gespecialiseerde werking voor een doelgroep, zoals de gespecialiseerde trajectbepalings- en
begeleidingsdienst (GTB), de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelings-
dienst (GOB) en de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA).

Uit het antwoord op schriftelijke vraag nummer 65 van 26 oktober 2010 blijkt dat personen
met een arbeidshandicap in de trajectwerking van de VDAB oververtegenwoordigd zijn. Ik
bedoel hiermee dat veel arbeidsgehandicapten van de trajectwerking kunnen genieten in
verhouding tot hun aandeel in de totale populatie van werkzoekenden. Desondanks hadden
zes op de tien arbeidsgehandicapte werkzoekenden in 2010 zes maanden na het einde van een
traject van de VDAB nog geen werk gevonden.

De commissie Diversiteit is van mening dat de trajectwerking voor arbeidsgehandicapte
werkzoekenden verder moet worden verbeterd. Dit geldt voor de personen die naar het
reguliere circuit kunnen worden geleid en voor de personen die niet of moeilijk kunnen
worden toegeleid en waarvoor een betaalde tewerkstelling niet meteen mogelijk is.

Werkzoekenden met een arbeidshandicap moeten adequaat verder worden geholpen. De
commissie Diversiteit suggereert een aantal actiepunten om de dienstverlening van de VDAB
te optimaliseren. De heer Van Malderen heeft die punten daarnet al aangehaald.

Ik wil even ingaan op een van die actiepunten, met name het benodigde maatwerk voor de
toeleiding. Naar aanleiding van dit actiepunt gaat de commissie Diversiteit dieper in op de
dienstverlening door de VDAB. De Commissie Dienstverlening suggereert dat die
dienstverlening kan worden geoptimaliseerd. De VDAB moet sterk op zijn regierol inzetten.
De verschillende partners kunnen, vertrekkend vanuit hun eigenheid en hun expertise, in
samenwerking met de VDAB een sluitend aanbod realiseren.

Als het gaat over partners, gaat het over bijvoorbeeld de Werkwinkel. De VDAB moet er nog
meer voor zorgen dat werkzoekenden met een arbeidshandicap ook in de algemene
trajectwerking efficiënt kunnen worden verder geholpen. Zowel bij de VDAB als bij de
gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding dient aan de toegankelijkheid van
de gebouwen en van de informatie te worden gewerkt. Er moet een duidelijkere taakverdeling
worden afgesproken. Voor alle regio’s dient te worden verzekerd dat er voldoende trajecten
bij de GTB mogelijk zijn. Naast een voldoende aanbod aan trajecten dient ook de kwaliteit
voorop te staan. De begeleidings-, bemiddelings- en opleidingsinstanties mogen niet onder
druk worden gezet om alleen of vooral die klanten met een arbeidshandicap verder te helpen
die het gemakkelijkst toeleidbaar zijn. Er moet werk worden gemaakt van een adequate en
transparante rapportering van de resultaten van de gespecialiseerde diensten, onder meer
inzake de arbeidsmarktpositie van de werkzoekenden na het doorlopen van de trajecten.

Minister, bent u het eens met de commissie Diversiteit dat de dienstverlening van de VDAB
nog moet worden verbeterd? Wat is uw standpunt ten aanzien van de voorgestelde
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actiepunten? Op welke manier zal de VDAB verder omgaan met het advies van de commissie
Diversiteit? Welke concrete initiatieven wil de VDAB op korte termijn nemen om de
dienstverlening ten aanzien van arbeidsgehandicapten te verbeteren?

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Wij hopen dat door het aantrekken van de conjunctuur ook
bij die moeilijke groep de cijfers positiever zullen worden. Uit de VDAB-cijfers blijkt dat de
daling ook bij de arbeidsgehandicapten is ingezet. Maar we moeten eerlijk zijn: die daling
gaat trager dan het algemeen gemiddelde. Het aandeel was voor arbeidsgehandicapten in
januari 2011 14 procent en in mei 2011 is dat, ondanks de nettodaling in absolute cijfers van
1500 werkzoekenden, opgelopen tot 15,5 procent. De daling is er, maar minder sterk dan het
algemene gemiddelde. Dat wijst op een knelpunt.

Minister, hebt u een idee van de wachttijd in de trajecten voor mensen met een
arbeidshandicap? Is die wachttijd er? Kan daar nog iets verbeteren? En hoe zit het met de
uitval? Hoeveel mensen gaan er onderweg verloren?

Wij lazen deze week in de krant dat de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) onbekend is
bij de Vlaamse kmo’s. Dat is een bekende opmerking vanuit de Vlaamse ondernemerswereld.
Er zijn heel wat overheidsmaatregelen en incentives, maar de instrumenten zijn onvoldoende
bekend. De meeste Vlaamse kmo’s kennen de VOP niet en staan dan ook zeer weigerachtig
ten aanzien van het aanwerven van iemand met een arbeidshandicap. Ze weten niet dat ze
gedurende een paar jaar een tegemoetkoming krijgen, in functie van de afstand van die
persoon tot de arbeidsmarkt. In welke mate kunnen hier extra inspanningen worden geleverd?
De UNIZO’s en Voka’s van deze wereld kunnen daar een inspanning leveren in samenspraak
met de Vlaamse Regering.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Een aantal commissieleden zijn ongelooflijk alert. Er kan bij de
SERV niets buitengaan of ik krijg meteen vragen. Maar u moet beseffen dat we op het eind
van een parlementair jaar zijn. Ik moet mijn beleidsbrief maken.

In de tweede helft van mei heb ik de actielijst van de commissie Diversiteit gekregen. Ik vind
het nodig om die lijst grondig te bestuderen. Ik wil hem inpassen in het competentie- en
loopbaanbeleid. Ik wil er ook de evaluatie van de structurele EAD-projecten (Evenredige
Arbeidsdeelname en Diversiteit) aan toevoegen. Dit is een van de doelgroepen die ik opneem
in het overleg met mijn collega Freya Van den Bossche en in sommige gevallen met mijn
collega van Welzijn Jo Vandeurzen. Ook die visie-elementen wil ik daarin opnemen.

Ik wil in mijn beleidsbrief 2011-2012 een evaluatie maken, zoals jullie vragen, van het in
Werk gevoerde beleid. Dat is een van de punten die zeker aan bod zal komen in het te voeren
beleid in het volgende jaar. Jullie zijn heel snel, maar ik wil de kans krijgen om te evalueren
en vooruit te kijken. Dat is ook de bedoeling van een beleidsbrief.

Over de VOP zullen we pas na een jaar, eind 2011, preciezere cijfers hebben. De
samenstelling van de kwartaalaangiften verschilt heel sterk. Er is een versnelde degressiviteit
in de percentages. Er is een evaluatie op elk moment en na vijf jaar. De aanpassing van de
VOP is een langlopend proces. We kunnen dat nu nog niet inschatten.

Ik excuseer mij voor mijn heel korte antwoord. Ik kan nu nog niet antwoorden op alle vragen
over de actiepunten. Maar dat is eigenlijk niet verwonderlijk.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister, ik dank u voor het antwoord. De mensen die vroeger
weg moeten, zullen er zeker bij gebaat zijn. U kunt elke vraag beantwoorden met een
verwijzing naar de beleidsbrief. Ik heb begrip voor het feit dat u geen kant-en-klaar beleid
hebt op het moment dat een SERV-commissie een aanbeveling doet, maar we zijn een maand
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verder. Het zou toch nuttig zijn om een algemene appreciatie te hebben van de richting die
men wenst uit te gaan. Ik heb ze niet allemaal in extenso opgenomen. Ik ga ervan uit dat er
een marsrichting bestaat. We vertrekken hier ook niet van een blanco blad. Er staan een
aantal zaken in het regeerakkoord en in uw beleidsbrief. Een algemene appreciatie zou nuttig
zijn. U zegt dat we een volledig jaar moeten hebben om een exacte inschatting te kunnen
maken van de evolutie in de VOP. De degressiviteit versnelt. Maar hoe zit het met de nieuwe
dossiers? Ik kan dit ook schriftelijk vragen en ik zal dat dan ook doen. Ik wil een algemene
appreciatie van het huidige verloop van de tewerkstelling van arbeidsgehandicapten.

We zijn vertrokken vanuit de analyse dat we, als we willen komen tot de tewerkstellingsgraad
die is vooropgesteld in Pact 2020, zullen moeten inzetten op kansengroepen. Ze zijn hier al
bijna allemaal de revue gepasseerd. We hadden het al over allochtonen en over 50-plussers.
Nu hebben we het over arbeidsgehandicapten. Ik stel vast dat er een uitgewerkt kader is met
een uitgewerkte timing voor de 50-plussers. Dat steunen we ook. Ik stel vast dat u het
blijkbaar moeilijk hebt met de SERV-aanbeveling met betrekking tot allochtonen. Ik stel vast
er een SERV-aanbeveling is met betrekking tot personen met een handicap. Daarop krijgen
wij in het najaar een reactie. Ik vraag gewoon dat er evenwichtig wordt ingezet op die drie
groepen en dat we voor elk van die drie een proactief beleid krijgen. Als we gewoon de
huidige trend volgen, komen we er niet. Ik zal op die nagel blijven slaan.

Minister, de heer Van den Heuvel zegt dat de kmo’s de VOP te weinig kennen. Ik ben ervan
overtuigd dat onze kmo’s heel verstandig bezig zijn en allemaal over een computer en over
Google beschikken, en dat zij op het moment dat zij een aanwerving doen beginnen te zoeken
naar welke premies ze kunnen gebruiken. Het feit dat zij de VOP niet kennen, heeft
misschien te maken met het gegeven dat zij nog nooit op het idee zijn gekomen om
arbeidsgehandicapten aan te werven. De VOP is een ondersteuningsinstrument. De
aanwervingsmethodes dragen er misschien toe bij dat men de VOP te weinig kent. U wees er
al zelf op dat men dikwijls altijd maar in dezelfde vijver blijft vissen. Ik pleit er dus voor dat
u in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC) bij partners zoals UNIZO en
Voka erop aandringt om eens buiten de lijntjes te kleuren en buiten de traditionele vijver te
vissen.

De heer Filip Watteeuw: Minister, dit was wel een extreem kort antwoord. Ik ben dat van u
niet gewoon. Zoekt u niet voortdurend naar aanleidingen om te zeggen dat u nog niet kunt
antwoorden? Vragen worden afgewezen – al is dat niet uw verantwoordelijkheid – wegens de
begrotingsbesprekingen of de bespreking van beleidsbrieven. Wanneer mag het dan nog wel?

Het is vreemd dat de commissie Diversiteit van de SERV – een niet onbelangrijk orgaan –
een advies uitbrengt waarin een aantal duidelijke verbeterpunten voor de werking van de
VDAB staan, maar dat wij daarover geen antwoorden op onze vragen kunnen krijgen. Ik
vermoed dat de VDAB dat advies toch heeft bekeken en daarover een visie heeft, en dat ook
u een mening hebt over de manier waarop de VDAB daarmee moet omgaan. Ik begrijp dat u
niet over alle actiepunten kunt zeggen wat u zult ondernemen. Maar in die nota zitten toch
elementen waarover u een mening moet hebben. Maar afgaande op de concrete stappen die u
zet, zie ik dat u over de actielijst allochtonen wél een duidelijke mening hebt. Ik begrijp dus
echt niet waarom u op deze vraag geen concreet antwoord geeft. Ik vind dat zeer vreemd.

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: De heer Van Malderen had het over de bekendheid van de
premies bij kmo’s. Ik denk dat er een groot verschil is tussen de grote en de kleine kmo’s.
Zelfstandigen zullen die premies veel minder goed kennen. Grotere bedrijven googelen
voortdurend, op zoek naar nieuwe premies.

Minister Philippe Muyters: Ik wil drie zaken zeggen. Een: de heer Van Malderen maakt een
onderscheid tussen de 50-plussers, de allochtonen en de anderen. Ik wil er toch op wijzen dat
‘Samen op de bres’ sinds 2008 bestaat. Het is gemakkelijker om in te spelen op iets dat al
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langer bestaat. Over de allochtonen wil ik overleg plegen. U zegt zelf dat ik daarover een
duidelijke visie heb. Op 29 juni zitten de sociale partners opnieuw rond de tafel. Ik wil beiden
– allochtonen en gehandicapten – meenemen in de algemene visie op het competentie- en
loopbaanbeleid. De maatregelen die hier worden gesuggereerd, kunnen daarin worden
opgenomen.

Ik ben voorstander van een gelijke aanpak. Ik besef erg goed dat voor alle groepen –
allochtonen, arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen en 50-plussers – een aanpak op maat
moet worden aangeboden. Over verbetervoorstellen wil ik met de sociale partners duidelijk
overleggen. Dat moet passen in een totaalvisie op de loopbaan, rekening houdend met wat de
VDAB op het terrein kan realiseren.

Wat betreft de betrokkenheid van UNIZO en Voka, maar ook van de intersectorale
werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen (Verso) en het Ondernemers-
platform VKW, is het belangrijk eraan te herinneren dat die vier partners beschikken over
Jobkanaal. Jobkanaal zorgt voor de sensibilisering van ondernemingen voor de aanwerving
van arbeidsgehandicapten, en wijst ook op het bestaan van de VOP. Voka is daar zes jaar
geleden mee begonnen. Na drie jaar zijn de collega’s bij deze aanpak betrokken, om er één
grote actie van te maken. Op hun vraag wordt er dus gesensibiliseerd en worden de
maatregelen bekendgemaakt.

Mijnheer Watteeuw, ik antwoord op alle vragen. Vandaag zijn het er dertien, en ik heb
begrepen dat er nog zeven zullen volgen. Ik spreek me nooit uit over de kwestie of een vraag
kan of niet kan. In deze commissie probeer ik op een zeer constructieve manier de vragen van
meerderheid en oppositie te beantwoorden. Ik lees niet de antwoorden van papier af, maar
probeer met de commissieleden te dialogeren. U klaagt dat u geen vragen mag stellen,
bijvoorbeeld tijdens begrotingsbesprekingen. Wel, af en toe is een structuur nodig.

De heer Bart Van Malderen: Ik ben eigenlijk tevreden met het tweede antwoord, want er
spreekt ambitie uit om op al die terreinen te werken en voor die verschillende doelgroepen in
gelijke mate aan de slag te gaan. Dankzij ‘Samen op de bres’ is er natuurlijk een zekere
traditie waarop kan worden voortgebouwd. Ik ben dus tevreden, al is het zo dat wij na het
reces daarop moeten terugkomen om het concrete antwoord te vernemen. Ik ben optimistisch.

U verwijst naar Jobkanaal, en ik ben daar blij om. Jobkanaal is daar zes jaar mee bezig. Maar
inmiddels blijkt dat er kmo’s zijn die de maatregel nog altijd niet kennen. Dat betekent dan
toch dat een evaluatie van die structurele maatregelen ter bevordering van evenredige
arbeidsdeelname en diversiteit echt nodig is. Dat moet echt een doel zijn.

Minister Philippe Muyters: Ook ik wil die evaluatie afwachten.

De heer Filip Watteeuw: Ik ben iets minder optimistisch dan de heer Van Malderen. Maar
hij heeft wel gelijk: uw tweede antwoord was langer en concreter dan uw eerste, laconieke
antwoord. Er spreekt een ambitie uit, dat klopt. Dat neemt niet weg dat op de vragen van de
heer Van Malderen en van mezelf een antwoord volgde dat wat meer had mogen zijn.

Ik vraag mij bijvoorbeeld af of de VDAB al kennis heeft genomen van het advies, en of er al
een antwoord is. Hebt u dat antwoord in voorkomend geval al ontvangen en daar zelf al iets
mee gedaan? Het lijkt nu een beetje alsof er met de adviezen van dergelijke commissies niets
gebeurt. U zegt dat u over de actielijst allochtonen wilt overleggen. Als dat klopt, dan loopt er
toch een en ander mis, want de commissieleden hebben niet die indruk.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, en tot de heer Philippe
Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en
Sport, over de vernieuwde dienstverlening van de VDAB aan personen met Bulgaarse of
Roemeense nationaliteit
- 2419 (2010-2011)

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Muyters.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister, sinds februari 2011 biedt de VDAB een vernieuwde
dienstverlening voor personen met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit. De dienst doet
dit naar aanleiding van de nota van minister Geert Bourgeois over ‘Een gecoördineerd, lokaal
inclusief Vlaams beleid ten aanzien van Midden- en Oost-Europese immigranten’. Dat is ook
de reden waarom ik de vraag tevens aan minister Bourgeois had gesteld. Het gaat om een
gediversifieerde dienstverlening, afhankelijk van de leef- en werksituatie waarin de persoon
met Bulgaarse of Roemeense nationaliteit zich bevindt.

Roemenië en Bulgarije zijn vandaag nog altijd overgangslanden in de Europese Economische
Ruimte (EER). Tot nader order, in principe tot eind dit jaar, gelden voor die landen iets
andere regels. Het vrije verkeer van werknemers is onderworpen aan een overgangsregeling.
Zij hebben slechts een beperkte toegang tot onze arbeidsmarkt. Dit houdt in dat ze voor een
tewerkstelling nog steeds verplicht zijn om vooraf een arbeidskaart aan te vragen. Voor een
tewerkstelling in knelpuntberoepen is de regeling soepeler. Zo kan de werkgever de
arbeidskaart aanvragen wanneer de Roemeen of Bulgaar zich al in België bevindt, en moet er
geen arbeidsmarktonderzoek gebeuren vooraleer de arbeidskaart kan worden uitgereikt.

De dienstverlening waarvan sprake is beperkt. Ze geldt voor Roemenen en Bulgaren als ze
over een arbeidskaart B beschikken en een elektronische A-kaart maar nog geen volledig jaar
in België hebben gewerkt, of een leefloon ontvangen van het OCMW, gestart zijn met een
inburgeringstraject, en onmiddellijk plaatsbaar zijn in een knelpuntberoep.

Onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondersteunt de idee
dat mensen die inzetbaar zijn voor knelpuntberoepen, worden doorverwezen naar de VDAB.
Zij pleiten ervoor dat de VDAB in de toekomst meer zou aanbieden dan de minimale
dienstverlening. Daarnaast vraagt de VVSG dat maximaal zou worden ingezet op het gebruik
van de kruispuntbank om de communicatie voor deze vormen van samenwerking te voeren.

Ik wil er nog op wijzen dat ik over de arbeidskaarten in het algemeen eind vorig jaar al
vragen heb gesteld. Minister, deze maatregel bestaat al een aantal maanden. Beschikt u
vandaag over resultaten van de dienstverlening door de VDAB? Zo ja, wat zijn die dan? Kunt
u een overzicht geven van de impact van deze vernieuwde dienstverlening? Hoe staat u
tegenover het voorstel om de minimale dienstverlening uit te breiden? Hoe staat u tegenover
het voorstel om het gebruik van de kruispuntbank om de communicatie voor deze vormen
van samenwerking te voeren maximaal in te zetten? Beschikt u over recente resultaten met
betrekking tot de uitgereikte arbeidskaarten en meer specifiek met betrekking tot de aanpak
van misbruiken met deze arbeidskaarten?

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Voorzitter, de heer Van Malderen stelt verschillende vragen die ik
voor een deel ook in mijn vraag zal aankaarten. Tot eind dit jaar is er voor Roemenië en
Bulgarije nog een andere regeling. Er wordt hier verwezen naar het feit dat de regeling voor
tewerkstelling in knelpuntberoepen soepeler is. Minister, ik wil dan ook van de gelegenheid
gebruik maken om te verwijzen naar de laatste vraag van de heer Van Malderen. Beschikt u
over recente resultaten met betrekking tot de arbeidskaarten, en vooral de misbruiken? Ik kom
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er straks op terug bij een van mijn vragen, waarin ik ook verwijs naar de knelpuntberoepen en
arbeidskaarten B. Ik vermoed dat ik daarover het antwoord nu al zal krijgen.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Minister, de Vlaamse Regering heeft, denk ik, vorige week een
brief ontvangen van de stad Gent. Daarin wordt ook op die problematiek ingegaan. Er wordt
gevraagd om vanuit verschillende beleidsdomeinen extra inspanningen te leveren om die
migratie wat beter aan te pakken of er beter mee om te gaan. Hebt u er al kennis van kunnen
nemen? De stad vraagt aan de Vlaamse Regering ook een aantal inspanningen op het vlak van
werk.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Watteeuw, nee, ik heb de brief niet ontvangen. Ik kan
er dus niet op reageren. Het kan zijn dat de brief naar één minister is gestuurd met de vraag
om overleg te plegen. Dat is nog niet gebeurd.

Mijnheer Van Malderen, ik kan wel op al uw vragen ingaan. Sinds 1 februari, toen de
beperkte dienstverlening voor die groep van Roemenen en Bulgaren werd opgestart, hebben
vijftien personen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich bij VDAB te registreren. De
telling is vanaf 1 februari tot nu. Het is wel belangrijk dat u weet dat in Gent, waar een groot
aantal personen behorend tot deze specifieke doelgroep verblijven, de dienstverlening pas op
1 mei van start is gegaan. De reden daarvoor is dat er wat moeilijkheden waren met
betrekking tot de afspraken op zowel Vlaams niveau met de bevoegde ministers als met de
lokale partners – de stad Gent en het OCMW. Er kan dus nog geen sprake zijn van een echte
impact. De beperkte dienstverlening spitst zich bovendien ook enkel toe op mensen die
onmiddellijk inzetbaar zijn in een knelpuntberoep.

De Roemenen en Bulgaren die reeds twaalf maanden met een arbeidskaart B gewerkt hebben,
krijgen wel toegang tot de volledige dienstverlening van de VDAB, inclusief arbeids-
opleiding, aangezien zij na die twaalf maanden volgens het KB van 1999 toegang hebben tot
de volledige arbeidsmarkt, en dus ook tot de volledige dienstverlening van de VDAB.

De Roemenen en Bulgaren die geen twaalf maanden gewerkt hebben met een arbeidskaart B,
of die een leefloon ontvangen van het OCMW en een inburgeringstraject zijn opgestart,
hebben volgens voormeld KB van 1999 de facto enkel toegang tot knelpuntberoepen.
Aangezien zij dus geen toegang hebben tot de volledige arbeidsmarkt, krijgen ze een beperkte
toegang tot de dienstverlening van de VDAB. Ze kunnen zich wel inschrijven als
werkzoekenden en zullen dan op basis van deze registratie vacatures ontvangen voor
knelpuntberoepen of in functie van het beroep waarvoor zij initieel een arbeidskaart B hebben
gekregen. Maar gezien hun voorwaardelijke verblijfstitel en gezien hun profiel is het volgen
van opleidingen heel moeilijk haalbaar. Vaak starten de opleidingen ook pas nadat de
verblijfstitel is verlopen.

Ik wil er toch op wijzen dat de toegang tot deze beperkte dienstverlening op zich al een
uitbreiding is van de daarvoor bestaande regeling, waarbij deze mensen zich niet konden
inschrijven bij de VDAB. Door die inschrijving mogelijk te maken, hebben we het dus al
verruimd. U kunt zich inbeelden dat men in zeer rare omstandigheden terecht zou kunnen
komen, bijvoorbeeld dat de VDAB bemiddelt terwijl er geen arbeidskaart is of er geen
volledige toegang is tot de arbeidsmarkt. Wanneer Roemenen en Bulgaren, naar alle
waarschijnlijkheid, in januari 2012 volledige toegang krijgen tot de Belgische arbeidsmarkt,
hebben zij natuurlijk toegang tot de volledige dienstverlening

Mijnheer Van Malderen, u hebt het over de kruispuntbank. Het is mij niet duidelijk welke
kruispuntbank u bedoelt. Is het die van inburgering of die van de sociale zekerheid? In
principe ben ik er voorstander van dat de VDAB gebruik zou kunnen maken van systemen
die het mogelijk maken automatische data-uitwisseling via de Kruispuntbank van de Sociale
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Zekerheid te verkrijgen. De kost is natuurlijk vrij hoog. Er is ook samenwerking nodig met de
andere gewesten en een voorafgaand akkoord van de privacycommissie. Als dat wordt
gecombineerd met de verwachting dat de Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2012
volwaardig toegang hebben tot de volledige arbeidsmarkt, vind ik het niet meer opportuun
om daarop in te gaan.

Personen die vanuit het OCMW naar de VDAB worden toegeleid, zullen vacatures
ontvangen voor de knelpuntberoepen waarvoor ze volgens het OCMW in aanmerking komen.
Dit impliceert dat deze personen bij de toeleiding vanuit het OCMW arbeidsmarktrijp moeten
zijn en er geen welzijnsgerelateerde problemen zijn die een tewerkstelling verhinderen. De
VDAB vraagt aan de OCMW's om een doorverwijsformulier mee te geven waarin duidelijk
wordt gemaakt dat deze personen een inburgeringstraject volgen en waarop het OCMW een
indicatie kan meegeven voor welk knelpuntberoep ze in aanmerking komen.

In 2010 werden er in het kader van de knelpuntberoepenregeling 11.193 arbeidskaarten
afgeleverd aan Roemenen en Bulgaren, in 2011 waren dat er tot nu, 15 juni, 6305. In 2010
waren er 91 intrekkingen van arbeidskaarten van Roemenen en Bulgaren, in 2011 waren dat
er tot 15 juni, 42.

Intrekking is er enkel in geval van misbruik in hoofde van de werknemer. Als er misbruik in
hoofde van de werkgever is, kan er wel een pro justitia worden opgesteld tegen die
werkgever. Dat leidt echter niet per definitie tot intrekking van de arbeidskaart. Dat zou
overigens onrechtvaardig zijn. Als wij de arbeidskaart van de werknemer zouden intrekken
door een fout van de werkgever, zou die persoon namelijk niet meer mogen werken.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord.

De cijfers over het min of meer reguliere circuit blijven op het eerste zicht constant. Ik ga
ervan uit dat er heel wat cijfers zijn die we niet kennen, de ‘dark number’ van illegale
instroom, zelfstandigen, enzovoort. Er is nog werk aan de uitrol van het Roma-beleid, dat iets
moet doen aan de uitstroom ginder of de instroom hier.

We moeten dubbel inzetten. U zegt dat er een nota is die wordt onderschreven door uzelf en
minister Bourgeois. Die nota moet die instroom proberen te beperken door de mensen een
realistische inschatting te laten maken van hun kansen op onze arbeidsmarkt. Verder moeten
we werk maken van de inburgering van diegenen die hier zijn. Ik vind het cijfer van vijftien
registraties bij de VDAB niet echt bemoedigend, ook al is het in Gent pas later opgestart.
Hoeveel middelen hebben we daar op ingezet? Vijftien registraties betekent dat er elke week
één dossier was. Dat bevestigt dat de grote stromen niet via de zichtbare arbeidsmarkt
verlopen.

Ik stel vast dat Vlaanderen een aantal inspanningen doet – op zijn minst op papier. Ik kan
geen resultaat vaststellen. Een aantal zaken moeten echter zeer dringend op federaal niveau
worden aangepakt: schijnzelfstandigheid, fiscale constructies, het KB dat een aantal
beperkingen oplegt door leefloon, inburgeringstraject en knelpuntberoep te cumuleren, het
gebruik van gegevens in databanken, enzovoort. Ik ga ervan uit dat de Federale Regering –
die er hopelijk zo snel mogelijk is – daar werk van zal maken en dat de Vlaamse Regering dat
op de agenda probeert te plaatsen in het Overlegcomité en andere comités.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Het grootste probleem situeert zich effectief in en rond Gent.
De instroom gebeurt het best via de OCMW’s, die goed op de hoogte zijn. Voor ons is het
moeilijk om hen te bereiken. De mensen moeten zelf de eerste stap zetten om zich in te
schrijven.
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De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Johan Deckmyn tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over illegale
arbeidskrachten in Vlaanderen
- 2415 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Minister, zwartwerk in de horeca is een bekend gegeven en
hierover is het laatste woord nog niet gezegd. In diverse persartikels wordt het zwartwerk aan
de kust aangekaart.

Sinds geruime tijd voert men een verhoogde strijd tegen het zwartwerk in die sector. Jammer
genoeg heeft men soms weinig oog voor de oorzaken van dat zwartwerk en is in de strijd
ertegen vooral bijvoorbeeld de kleine cafébaas de dupe.

De rechtstreekse aanleiding voor mijn vraag is een artikel dat verschenen is in De Tijd, met
als titel ‘De grot van Ali Baba’. Dat artikel werd geschreven naar aanleiding van een
onderzoek dat De Tijd heeft verricht naar de praktijken van het Turkse koppelbazencircuit,
dat goedkope, illegale arbeidskrachten levert aan carwashes, schoonmaakbedrijven,
vleesverwerkers, tuinbouwers, … In het artikel wordt regelmatig specifiek verwezen naar de
Gentse situatie: “Het Gentse Turks-Bulgaars milieu is een broeinest geworden van
mensenhandel en koppelbazerij. Het loopt stilaan de spuigaten uit, alleen hebben we daar
doorgaans geen benul van.”

Die mensen bouwen bedrijfjes uit in de dienstverlening, horeca en voedingsnijverheid.
Bovendien vullen ze een aantal plaatsen in binnen onze arbeidsmarkt die moeilijk in te vullen
zijn, de zogenaamde knelpuntberoepen, maar ook beroepen die misschien officieel nog geen
knelpuntberoepen zijn. De koppelbazen vullen die knelpuntberoepen met goedkope, Turks-
Bulgaarse krachten. In Bulgarije wordt deze bevolkingsgroep, de Turkssprekende
Ottomaanse Bulgaren, zwaar gediscrimineerd, waardoor een buitenlands avontuur voor hen
een ideale uitweg biedt – hoe zou je zelf zijn.

In de vele Turkse cafeetjes in Vlaanderen ronselen de koppelbazen deze mensen voor hun
praktijken. De koppelbazen leveren deze mensen aan bedrijven tegen bijzonder lage prijzen,
die niet in vergelijking staan met de minimumlonen, zonder daarbij sociale bijdragen te
betalen. Via onder andere een btw-carroussel en het spelen met verschillende naamloze
vennootschappen komen ze goed weg. De goedkope werkkrachten zijn blij dat ze met een erg
laag loon verder kunnen, want in vergelijking met Bulgarije verdienen ze goed. De bedrijven
die hen tewerkstellen, beschikken over spotgoedkope krachten die niet klagen bij vakbonden
of bij sociale inspecties.

Peter Van Hauwermeiren, directeur van de sociale inspectie in Oost-Vlaanderen, stelt het met
een boutade: “Van Siegfried Bracke hebben we geleerd dat van een persoon die verhuist zelfs
de onderbroeken worden gecontroleerd, maar een vennootschap kun je zomaar verhuizen,
uitbreiden of van naam laten veranderen zonder enige vorm van controle”.

De Tijd stelt dat er zich in Gent een harde kern van Turkse valsspelers ontwikkelt. Ze zijn
blijkbaar zeer goed op de hoogte van de achterpoortjes in ons systeem. Veel achterpoortjes
situeren zich op federaal vlak – dat was ook moeilijk om in mijn vraag aan te kaarten – maar
ook het Vlaamse beleid wordt omzeild. Ik citeer uit De Tijd: “De Turkse firma’s fungeren als
interimkantoren terwijl ze daar geen erkenning voor hebben. Ze opereren in een grijze zone,
op de grens van het legale en het illegale, wat het bijzonder moeilijk maakt de fraudeurs te
klissen.”
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Minister, bent u op de hoogte van dit artikel in De Tijd? Het is nogal een lijvig artikel waar
toch heel wat aanklachten in staan opgesomd. Het is belangrijk om u te signaleren dat er een
heel interessant artikel is en om na te gaan of u op de vele vragen een antwoord kunt
formuleren.

Zijn er in het verleden maatregelen genomen om aan deze problematiek tegemoet te komen?
Er zijn al een aantal debatten gevoerd en uiteraard zijn er al maatregelen aangekondigd, maar
ik pols naar het vervolgtraject.

Is er een zekere vorm van controle op de invulling van knelpuntberoepen met betrekking tot
nationaliteit van de betrokkenen en loonvoorwaarden? In het artikel stelt men dat
knelpuntberoepen hier vlot aan een arbeidskaart B geraken. Het debat hierrond is al vaak
gevoerd en zal in de toekomst nog vaak worden gevoerd.

In het artikel stelt men dat: “De samenwerking (RVA is federaal, arbeidskaart voor
knelpuntberoepen is een gewestbevoegdheid) loopt niet van een leien dakje, om maar te
zwijgen van het Europese niveau.” Werd deze problematiek reeds geagendeerd op het
Overlegcomité met de federale overheid? Zo ja, wat waren de resultaten hiervan? Zo neen,
waarom niet?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, collega’s, ik wil als antwoord op uw eerste vraag
stellen dat het niet zozeer een probleem of vraag is over illegale arbeidskrachten, maar over
bedrijven die diensten verrichten in onderaanneming en de moeilijkheid om deze
dienstverrichters te kunnen kwalificeren als ongeoorloofde terbeschikkingstelling. Dat is
eigenlijk waar u en het artikel het over hebben. Veel van deze ondernemingen zijn recent
opgerichte firma’s die geen eigen activiteiten hebben. Dat wil zeggen dat deze ondernemin-
gen enkel in onderaanneming werken op de plaats waar de gebruiker of klant is gevestigd. Ze
hebben hier zelf geen activiteit, maar ze plaatsen mensen. De diensten kunnen inderdaad vaak
slechts worden aangeboden of geleverd door de normale spelregels inzake arbeidsrecht,
sociale zekerheid of fiscaliteit met de voeten te treden.

In de mate dat Vlaanderen bevoegd is, wordt er opgetreden en worden er maatregelen
genomen. Er is natuurlijk heel veel federale materie.

Sinds de start van het fenomeen voert de Inspectie Werk en Sociale Economie controles uit
naar deze onderaannemers. Deze controles geschieden vaak met andere inspectiediensten.
Worden er inbreuken vastgesteld waarvoor de Inspectie Werk en Sociale Economie bevoegd
is, dan wordt er een pro justitia opgesteld. Indien er inbreuken worden vastgesteld die niet tot
de bevoegdheid van de Inspectie Werk en Sociale Economie behoren, wordt een proces-
verbaal van inlichtingen opgesteld.

De resultaten van de controles worden tevens meegedeeld aan de dienst migratie van het
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie zodat zij, naargelang de
vaststellingen, de arbeidsvergunningen van de frauduleuze ondernemingen kunnen intrekken
of nieuwe aanvragen kunnen weigeren.

Het gaat er in deze problematiek niet zozeer om de toekenning van arbeidskaarten in het
kader van knelpuntberoepen minder fraudegevoelig te maken. Zoals u weet, is de maatregel
op dit ogenblik beperkt tot de onderdanen van Bulgarije en Roemenië. De hoofdzaak is om de
misbruiken met betrekking tot zelfstandigen of schijnzelfstandigen, detacheringen, dienst-
verrichters en onderaannemingen aan te pakken. U weet dat het gros van de bevoegdheden
zich op federaal niveau bevindt. De Vlaamse bevoegdheden zijn beperkt, maar ze zijn recent
uitgebreid door de nieuwe wetgeving over de private arbeidsbemiddeling waar we de
controles van de reglementering inzake de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
hebben verruimd.
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Ik wil u ter zake ook nog even herinneren aan de discussies die we effectief hebben gehad.
De detacheringsmisbruiken waar hier sprake van is, vallen nu onder het nieuwe decreet
Private Arbeidsbemiddeling. We kunnen dat dus efficiënter aanpakken dankzij de wijziging
van de private arbeidsbemiddeling. Dat was overigens een van de doelstellingen die we bij de
wijziging uitdrukkelijk naar voren hebben gebracht.

Dankzij de nieuwe definitie van uitzendactiviteiten zijn we niet meer afhankelijk van de wet
op de uitzendarbeid en zullen dergelijke bureaus sneller kunnen worden vervolgd als illegaal
uitzendbureau. Dat is de terminologie die u zelf ook hebt gebruikt.

De problematiek komt op verschillende niveaus aan bod bij de federale overheid. Het gaat
over Arrondissementele Cellen waar de gecoördineerde controles worden verricht. Het gaat
ook over een nieuw samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en de gewesten over de
coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude, dat door alle overheden
is ondertekend. De beoogde samenwerking heeft zowel betrekking op de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, maar ook op elke andere vorm van samenwerking die kan
bijdragen tot een efficiëntere bestrijding van illegale arbeid en sociale fraude.

Sinds de onderkenning van de problematiek zijn verschillende stappen ondernomen met het
oog op de aanpak van zowel het oneigenlijk gebruik van arbeidskaarten als de detacherings-
misbruiken. Op basis van de nieuwe regelgeving private arbeidsbemiddeling kunnen de
inspanningen geïntensiveerd worden. De grijze zone waar u het over had, is daardoor
verkleind. We hebben daar dan ook specifieke controles voor lopen.

De voorzitter: De heer Deckmyn heeft het woord.

De heer Johan Deckmyn: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik blijf het jammer vinden
dat we altijd maar vragen moeten stellen en altijd maar mooie antwoorden krijgen. Ten
gronde zie ik jammer genoeg niet veel beweging in dit dossier. U hebt even gesproken over
het verkleinen van de grijze zone, wat op zich al goed is, want iedere verbetering moeten we
toejuichen. Daarom blijven opvolgingsvragen of vragen over deze problematiek belangrijk.

Die problematiek is er inderdaad ook een van de bedrijven die aan de basis liggen van het feit
dat zij, door scheep te gaan met frauduleuze onderaannemers, ook op hun beurt die illegale
tewerkstelling bewerkstelligen. Ik ben me daar zeker ook bewust van. Daarom moeten we
zeker zoeken naar oplossingen bij die bedrijven zelf. Ik wil daarbij zelfs bewust een
zijsprongetje naar loonkosten en dergelijke maken, want ook dat is een belangrijk gegeven.
Het valt natuurlijk niet goed te praten wat die bedrijven doen. Ze zoeken ook een uitweg van
de hoge personeelskosten. Ik ben goed geplaatst om te weten dat personeel heel erg veel kost.
We moeten dus oplossingen zoeken bij de bedrijven en bij de onderaanneming, die niet altijd
frauduleus is, maar vaak wel. We spreken dan over de illegale tewerkstelling en dergelijke
meer. Ook de schijnzelfstandigheid is heel belangrijk.

Ik wil afsluiten met de rode draad die ik al vaak heb aangehaald. Tenslotte bewijst deze
problematiek nog maar eens dat uniforme bevoegdheidspakketten meer dan noodzakelijk
zijn. Een uniform bevoegdheidspakket op dat vlak zal ervoor zorgen dat je op een efficiënte
manier misbruiken kunt aanpakken. Ik hoop dat daar snel verandering in komt. Deze
verandering ligt voor een groot stuk in handen van uw partij. Ik ben benieuwd of uw partij dat
in de regeringsonderhandelingen op federaal vlak in de toekomst zal kunnen bewerkstelligen.

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: Ik vind het goed dat deze problematiek wordt aangehaald. Hoe
toegankelijker een arbeidsmarkt is en hoe beter een arbeidsmarkt functioneert, hoe minder
risico er is op dergelijke misbruiken op de arbeidsmarkt. De problematiek van de vleessector
in Gent, die duidelijk de aanleiding was voor het artikel waar de heer Deckmyn naar heeft
verwezen, heeft duidelijk te maken met het moeilijk vinden van personeel. Dan grijpt men,
weliswaar verkeerdelijk, naar middelen die zich aandienen en die in de sfeer van de
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koppelbazen zit. Nogmaals: hoe beter de arbeidsmarkt functioneert, hoe kleiner het risico op
dergelijke misbruiken.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Fournier tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
arbeidsmarkt en grensarbeid
- 2470 (2010-2011)

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: Voorzitter, minister, ik val met deze vraag in herhaling,
waarvoor mijn excuses. De bedrijven, vooral in mijn regio, blijven maar klagen over een
tekort aan arbeidskrachten. Ik vind het dan ook mijn plicht om dit te blijven aankaarten bij u.

Dat dit thema belangrijk is, blijkt uit de aanwezigheid van Focus-WTV hier. Ik denk dat men
vanavond in West-Vlaanderen met heel veel belangstelling zal uitkijken naar uw antwoord.

Een collega van mij in de Kamer heeft cijfers opgevraagd aan minister Reynders over het
aantal fiscale statuten dat werd uitgereikt de laatste vijf jaar. Het blijkt dat in Henegouwen de
voorbije vijf jaar het aantal fiscale statuten gestegen is met 83 procent. In West-Vlaanderen
was er een stijging van 39 procent. Dat maakt dat ongeveer 65 procent van alle buitenlandse
grensarbeiders die in België komen werken, dat doen in de provincies West-Vlaanderen en
Henegouwen. Vooral het cijfer van 83 procent in Henegouwen baart me zorgen.

In de vergadering van de commissie Economie van 27 januari 2011 kwam deze problematiek
ook al aan bod. In uw antwoord op mijn vraag bevestigde u dat de wijziging in het statuut van
de buitenlandse grensarbeiders wel degelijk kan leiden tot een daling van het aantal
buitenlandse grensarbeiders in ons land. Dat zou de krapte op de arbeidsmarkt doen stijgen,
zeker in deze regio’s waar men intensief gebruik maakt van buitenlandse grensarbeiders.

Ondertussen stellen we vast dat onze economie het weer beter doet. De vraag naar
arbeidskrachten stijgt overal. Dat betekent dat de Waalse arbeidskrachten die naar West-
Vlaanderen komen werken, meer werk in de eigen regio zullen vinden waardoor de vacatures
in Zuid-West-Vlaanderen nog moeilijker ingevuld zullen worden. Dit komt nog eens boven
op de verwachte daling van het aantal buitenlandse grensarbeiders. Zo worden een aantal
regio’s, waaronder zeker Zuid-West-Vlaanderen, tweemaal geconfronteerd met een daling
van het aantal beschikbare werknemers: door een daling van het aantal Noord-Franse
werknemers en door een daling van het aantal werknemers uit Wallonië. Nochtans bereikt het
aantal openstaande vacatures recordniveaus. Zuid-West-Vlaanderen komt tweemaal in de
problemen om het stijgend aantal vacatures in te vullen door minder Noord-Franse en minder
Waalse arbeiders.

Bovendien gaat het bij één op de twee openstaande vacatures om een knelpuntberoep. Het
zijn vooral grensarbeiders die deze vacatures invullen. Ook hier zullen we met grote
problemen te kampen krijgen. Het zal nog moeilijker worden om deze knelpuntberoepen in te
vullen zodra er minder grensarbeiders zullen zijn.

In de commissievergadering van 27 januari stelde u dat u het gesprek zou aangaan met Voka
West-Vlaanderen om te bekijken welke oplossingen mogelijk zouden zijn. Het zou
interessant zijn om te weten of dit gesprek reeds heeft plaatsgevonden, en zo ja, tot welke
conclusies dit heeft geleid.

Minister, hebt u reeds een gesprek gehad met de vertegenwoordigers van Voka West-
Vlaanderen? Zo ja, welke voorstellen deden zij en hoe staat u tegenover deze voorstellen? Zo
nee, wanneer zal dit gesprek plaatsvinden? Hebt u reeds contact gehad met federaal minister
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Milquet en met uw collega in Wallonië om deze problematiek aan te kaarten om de
inspanningen zo veel mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen? Zo ja, wat is het resultaat van
dit contact?

Welke extra inspanningen zult u vanuit Vlaanderen nog leveren via de VDAB ten aanzien
van Wallonië en van Frankrijk om het stijgend aantal vacatures zo veel mogelijk op te vullen
zodat onze bedrijven nog voldoende nieuwe werknemers kunnen aantrekken?

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.

De heer Ivan Sabbe: Minister, over deze problematiek werden ook in het verleden al vragen
gesteld. U zit natuurlijk met het probleem van de Europese context, en daar kunnen we niets
aan doen. Het betreft een beperking van het fiscaal voordeel, waardoor de grensarbeid minder
interessant wordt.

Waar u wel verhoogd aan kunt werken, dat is de geografische activering binnen West-
Vlaanderen, want die is zeker mogelijk. U weet dat Oostende en de hele kustregio met een
heel hoge werkloosheid kampen. We hebben het ook over Gent gehad. Dit zijn de
mogelijkheden, veel andere zijn er niet.

Er is ook de samenwerking die al leeft met Forem, want laat ons niet vergeten dat de
werkloosheid in ‘le Tournaisis’, de regio van Doornik, 18 procent bedraagt. Er is een enorm
potentieel. Ik begrijp de federale en de Europese beperkingen, maar inzake de samenwerking
met Forem kunt u wel zaken doen. U kunt bekijken of Forem optreedt tegen de
werkweigeraars bij aanbiedingen in de grensstreek met West-Vlaanderen. (Opmerkingen van
minister Philippe Muyters)

U kunt bekijken of de akkoorden worden nagestreefd. Vermoedelijk zal de oplossing toch
voornamelijk daarvandaan moeten komen. Zoals mevrouw Fournier zei, mogen we niet
vergeten dat er 36.000 Fransen zijn – en dit is bovendien niet het actuele cijfer, maar dat van
een kwartaal geleden – die elke dag de wagen nemen om in Zuid-West-Vlaanderen en in
Henegouwen te komen werken. Dat is een pak volk dat niet zomaar kan worden vervangen
naarmate het fiscaal voordeel zal wegebben door het feit dat het niet meer van toepassing is
waardoor de werknemers zullen verdwijnen.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, dames en heren, op uw eerste vraag zal ik een klein
beetje laconiek antwoorden. U weet natuurlijk dat we contacten hebben gehad, want u was
erbij, op 9 mei bij Voka. Ik zou kunnen vragen waarom u die vraag stelt als u het antwoord al
kent, maar dat zou te cynisch zijn. (Opmerkingen van mevrouw Martine Fournier)

Bij dezen weet iedereen dat u ook aanwezig was. Het ging om een discussieavond op 9 mei
die door Voka was georganiseerd. U was daar, evenals mijn kabinetsmedewerker en de
directeur arbeidsmarktbeleid van de VDAB. De discussiepunten, de vragen, de slides werden
uiteraard op voorhand voorbereid en besproken met Patrice Bakeroot en met mijn kabinet. Ik
moet wel eerlijk zeggen, tenzij u dat anders hebt aangevoeld, dat er in de feedback die we
hebben gekregen, weinig echte voorstellen door Voka zelf worden gemaakt. Ze hebben
vooral resultaten gebracht. Ze hebben ook de problematiek duidelijk toegelicht.

We weten heel goed dat de problematiek zich duidelijk stelt. Er is voorzien in een
overgangsperiode van twintig jaar. Het is natuurlijk zo dat de problematiek vanuit de
Europese wetgeving juist door de voorgangers, door mensen van Voka en door minister
Reynders werd gesteld. We kunnen daar uiteraard iets aan doen door de ondersteuning in de
projecten beter in te vullen in de samenwerking met de VDAB. Dat werd hier al naar voren
gebracht. Ik zal hier zo dadelijk wat dieper op ingaan.

De problematiek in West-Vlaanderen ontstaat doordat er geen nieuwe instroom van Fransen
is. Wie er is, blijft van de maatregel genieten, het zijn de nieuwe die niet langer van de
gunstmaatregelen kunnen genieten. Dit probleem komt er wellicht overal in Vlaanderen, want
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het gemiddeld aantal kandidaturen is nog maar één op drie: voor elke vacature zijn er nog
maar drie kandidaten. Ik beklemtoon dat er eigenlijk drie grote knelpunten zijn op de
arbeidsmarkt. De vergrijzing en het feit dat er knelpuntberoepen zijn, zijn de elementen die
spelen. We zullen anders moeten omgaan met de dingen.

Ik heb hier al vaker gezegd dat we naar een competentie- en loopbaanbeleid moeten gaan
waarbij ook de onderneming de dingen anders moet invullen. We denken heel sterk aan
functies en diploma’s en veel minder aan competenties en vaardigheden die ook buiten het
werk kunnen worden aangemaakt. Iemand die voor het eerst vader of moeder wordt
bijvoorbeeld, krijgt een aantal vaardigheden of competenties die hij of zij tevoren niet had.
Een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel is daar één van. Het zijn dingen die vandaag niet
in kaart worden gebracht en niet gebruikt worden.

Ik wil nog een voorbeeld geven. Indien een bedrijf iets organiseert dat buiten de normale
werkkring valt en dit vervolgens evalueert, komen steeds gelijkaardige punten naar boven. Er
wordt gevraagd of iedereen een specifiek persoon heeft gezien. Die persoon heeft dan allerlei
zaken gedaan. Niemand wist dat hij dat kon.

Hieruit blijkt dat we meer talent in huis en in Vlaanderen hebben dat we niet inzetten. Indien
we de knelpunten op de arbeidsmarkt willen aanpakken, zullen we dat talent moeten inzetten.
Dat is de filosofie die ik, samen met de Vlaamse sociale partners, wil uitdokteren. We moeten
anders omgaan met de problemen die er momenteel zijn.

Ik heb geen contact met minister Reynders of met minister Milquet gehad. Eerlijk gezegd, zie
ik ook niet in wat die contacten ons zouden bijbrengen. Met minister Reynders zijn al
afspraken gemaakt. Die boot is vertrokken. Op dit gedeelte van het activeringsbeleid heeft
minister Milquet niet veel impact.

Op het terrein zelf hebben we wel goede contacten met de Forem. Ik wil hier even op ingaan.
We zetten in op de vergroting van de interregionale mobiliteit. De VDAB en de Forem
herbekijken regelmatig hun samenwerking.

Momenteel is er al een automatische uitwisseling van vacatures tussen de systemen van beide
diensten. De vacatures van de VDAB en van de Forem worden uitgewisseld. Indien dit nuttig
en zinvol lijkt, worden ook Waalse werkzoekenden gesensibiliseerd om in Vlaanderen te
werken. Ze kunnen zich, bijvoorbeeld, bij de VDAB registreren. Een Waalse werkloze kan
zich bij de VDAB registreren.

Daarnaast zijn er de gemengde interregionale mobiliteitsteams. Hier zetelen mensen van de
VDAB en van de Forem in. In de buurt van Kortrijk is een dergelijk team actief. Het is
natuurlijk moeilijk in dit verband de juiste cijfers te geven. Er zijn immers veel activiteiten.

Indien een Waalse werkzoekende zich bij de VDAB inschrijft en werk vindt, geldt dit niet als
een resultaat dat door een mobiliteitsteam is geboekt. De resultaten van die teams zijn dan
ook onderschat. Hetzelfde geldt indien een werkgever spontaan mensen uit Wallonië vindt of
indien mensen zich spontaan op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden. Aangezien die mensen
nu al worden gesensibiliseerd, hebben we hierover geen cijfers. De gemengde teams werken
met een gedeelte van de vacatures en met een gedeelte van de werkzoekenden. De
doelstelling bestaat erin de Waalse werkzoekenden te plaatsen waar er in Vlaanderen
vacatures zijn.

De Vlaamse ondernemingen worden geïnformeerd en gesensibiliseerd. De teams kunnen hun
vacatures bekendmaken. De Waalse werkzoekenden worden geïnformeerd, gesensibiliseerd
en gemobiliseerd. De gevalideerde vacatures worden actief beheerd. De teams staan in voor
de samenstelling en het beheer van een mobiele arbeidsreserve. Indien nodig, werken de
teams ook mee aan talenactieplan. Ze werken tevens samen met diverse partners en met de
interimsector.
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De resultaten kloppen niet helemaal. Er zullen meer werkzoekenden uit Wallonië naar
Vlaanderen komen dan ik hier kan weergeven. Het resultaat van de gemengde teams bestaat
uit 1470 plaatsingen in 2009 en 1298 plaatsingen in 2010. Deze cijfers geven de
tewerkstelling weer die ten gevolge van de rechtstreekse interventie van de teams tot stand is
gekomen. Aangezien de werkgevers niet verplicht zijn de teams de namen van aangeworven
medewerkers mee te delen, gaat het hier zeker om een onderschatting. Er worden ook langs
andere kanalen mensen tewerkgesteld.

Ik wil erop wijzen dat 2009 een crisisjaar was. In 2010 was er een lichte heropleving van de
economie. Indien de economie zich sterker kan herpakken, zullen de resultaten dan ook
stijgen. Dit geldt ook voor West-Vlaanderen. De samenwerking tussen de VDAB en de
Forem verloopt op een zeer volwassen manier. Ik zal die resultaten zeker blijven opvolgen.

We werken ook nog samen met Frankrijk. De VDAB en de ‘Pôle Emploi’ hebben afspraken
gemaakt. Ik zal die afspraken niet allemaal overlopen. Het resultaat is momenteel relatief
beperkt. De stimulans die Fransen vroeger kenden om in Vlaanderen te komen werken, is
immers weggevallen. Het wordt daardoor natuurlijk moeilijker die mensen te motiveren om
in Vlaanderen te komen werken.

Ik ben beknopt en in detail ingegaan op de vraag hoe we hier iets aan kunnen doen. Het is
natuurlijk mogelijk dat anderen nog suggesties hebben. Voka, de Unie van Zelfstandige
Ondernemers (UNIZO) en wijzelf hebben zelfs samen een jobbeurs georganiseerd. We willen
op alle mogelijkheden inzetten.

In West-Vlaanderen is het tekort nu al zwaar. Ik pleit er dan ook voor dat de ondernemingen,
UNIZO en de werknemers de filosofie in verband met de competenties en het loopbaanbeleid
bewandelen.

De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: Ik dank de minister voor het redelijk uitgebreid antwoord. Ik
dank hem vanuit West-Vlaanderen. Ik weet dat er niet enkel in West-Vlaanderen een tekort
aan arbeidskrachten is. Gisteren heb ik televisie nog een ludieke actie in Limburg gezien.
Enkele bedrijven hebben aan een school een tentje opgeslagen om de studenten die de school
verlaten, meteen op de arbeidsmarkt te kunnen opvangen. Deze veeleer ludieke actie is zeer
typerend voor het huidige tekort aan arbeidskrachten.

Er was op 9 mei 2011 inderdaad een zeer interessante discussieavond met Voka. Minister, u
was er niet, maar er was iemand van uw kabinet aanwezig. Wij hebben er een uur of twee
gediscussieerd over het thema grensarbeid en over het tekort aan arbeidskrachten. Het klopt
dat er vanuit Voka niet veel initiatieven zijn gekomen omdat die mensen zelf niet weten wat
er fundamenteel zou moeten veranderen, behalve dan het feit dat we langer zouden moeten
werken, zoals al ettelijke keren is gezegd. Ook de werkloosheid beperken in de tijd kwam
daar aan bod. Die discussie moeten we hier niet voeren.

Iemand van de VDAB vroeg zich af – uit eigen naam, zoals hij duidelijk stelde – of het nog
toelaatbaar was dat jongeren zo lang studeren. Velen behalen al een tweede diploma, mijn
dochter is ook in dat geval. Die man zei dat we de vraag moeten stellen of iemand die een
tweede diploma wil behalen dat misschien in combinatie met werken moet doen. Minister, ik
zou graag weten wat uw antwoord zou zijn op deze heel open vraag.

Misschien is het interessant om het profiel van die duizend grensarbeiders die jaarlijks
instromen in West-Vlaanderen te analyseren. Om welke diploma’s gaat het? Kan er iets
gedaan worden in verband met de competenties? Bedrijven rekruteren nog altijd op basis van
diploma’s. Dat is gemakkelijk. Maar ze zullen moeten beginnen te rekruteren op basis van
competenties. Dat vraagt een mentaliteitswijziging. Het is nodig om de bedrijven te
begeleiden opdat ze op een andere manier mensen zouden rekruteren.

De voorzitter: De heer Sabbe heeft het woord.
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De heer Ivan Sabbe: Minister, wij zouden, naast de Forem – wat u al doet maar wat u nog
zou kunnen activeren – moeten inzetten op de ‘Pôle emploi’ in Noord-Frankrijk. U weet dat
de werkloosheid in Frankrijk beperkt is tot twintig maanden. De nood in Noord-Frankrijk
blijft bestaan. We zouden die mensen nog extra moeten aantonen dat er zoveel vacatures zijn
en we zouden hen moeten wijzen op de mogelijkheden van openbaar vervoer en carpooling.
Er is daar een instrument voor. Voka West-Vlaanderen heeft de Euregio met het noorden van
Frankrijk, met Rijsel – Lille –, in het leven geroepen. Voka is daarin een volwaardige partner.
We moeten dat via dat kanaal nog eens extra in de verf zetten. We moeten vragen dat er een
sensibiliseringscampagne komt in Noord-Frankrijk.

Wat de diploma’s betreft, wil ik erop wijzen dat interne opleidingen op Europees niveau
subsidieerbaar zijn. Ik ben geen voorstander van subsidies, maar ik weet dat ze bestaan. Als
je mensen neemt die, vanuit de opleiding die ze hebben, niet de kwalificaties hebben die je
verwacht maar die wel uit het goede hout gesneden zijn, dan is er ondersteuning vanuit
Europa om die mensen een adequate interne opleiding te geven. Dan moet je wel
opleidingsplannen en een duidelijk schema kunnen voorleggen.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Minister, ik denk dat uw competentieaanpak op lange of
middellange termijn de enige juiste is. Dat is het enige wat echt tot een oplossing kan leiden.
Maar dan gaat het niet alleen over het rekruteren op basis van competenties, maar ook over
competentieontwikkeling. Ik heb enige ervaring in de wereld van human resources. Er zijn
daar nog heel veel mogelijkheden. Veel te weinig bedrijven zijn ermee bezig. Men praat er
wel veel over en men leest veel artikels in allerlei HR-tijdschriften. Daar staan heel mooie
dingen in, maar in de praktijk is het bedroevend om te zien hoe ver men staat. Organisaties
zoals Voka maar ook de vakbonden hebben een zeer grote taak om de werkgevers daarvoor te
sensibiliseren.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Watteeuw, ik ben blij te horen wat u zegt. Als ik zelf
naar voren breng dat ik daar absoluut samen met de Vlaamse sociale partners op wil inzetten,
is het omdat ik ervan overtuigd ben dat dat de enige weg is, maar ook omdat je een dergelijk
beleid alleen met de vakbonden en werkgeversorganisaties kunt uitvoeren. Ik ben het er
helemaal mee eens. De inspanning die zal moeten worden geleverd, ook met inschakeling van
andere intermediairen, zal zeer groot zijn.

Mevrouw Fournier, u hebt gelijk: rekrutering op basis van diploma’s is een
gemakkelijkheidsoplossing. Gelukkig krijg ik steeds meer voorbeelden van bedrijven die het
echt al anders aan het doen zijn. Dat gebeurt dikwijls uit noodzaak. Men is al duidelijk die
weg opgegaan.

Mijnheer Sabbe, er is via de Euregio een kader aangeboden om te werken met ‘Pôle emploi’.
We doen al wat u zegt dat we zouden moeten doen. Ik noem enkele maatregelen. Er is een
wekelijkse wederzijdse vacature-uitwisseling. Het streefdoel is minstens tien vacatures per
week voor elk van de partijen, dus van Vlaanderen naar Frankrijk maar ook van Frankrijk
naar Vlaanderen. Wallonië is daar ook bij betrokken. Vacatures worden uitgewisseld wanneer
de vacature gevalideerd is. Ze worden vertaald en doorgegeven aan een centrale
contactpersoon. In april 2011 is er een experiment met Franse cv’s gestart. Er zijn
uitwisselingsmomenten tussen ‘Pôle emploi’ en VDAB-consulenten, en er worden
gezamenlijke jobbeurzen georganiseerd. Zowel bedrijven als werkzoekenden uit Frankrijk en
Vlaanderen worden aangemoedigd om daarop aanwezig te zijn. Met ‘Pôle emploi’ hebben we
een goede samenwerking. Het kader is goed. Ik heb één getal. Ik heb het pas zeer laat
gekregen en heb het dus niet kunnen verifiëren. In 2010 zouden er maar 22 vanuit Frankrijk
naar Vlaanderen gekomen zijn. De stimulans is, in weerwil van het wegvallen bij hen, toch
nog klein.
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De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: In die vergadering van Voka heb ik aan bedrijfsleiders
gevraagd wat zij vonden van een mobiliteitstegemoetkoming of van een taalopleiding.
Blijkbaar was dat voor die bedrijven absoluut geen prioriteit. Zij vonden wat de heer Sabbe al
in een vorige vraag zei: de Walen moeten Nederlands leren, maar de Fransen die bij ons
komen werken, kennen geen Nederlands. Dat is blijkbaar geen probleem. Taalopleidingen,
mobiliteitspremies en buslijnen waren voor die bedrijven zeker geen item.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


