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Waarnemend voorzitter: de heer Matthias Diependaele, ondervoorzitter

Vraag om uitleg van mevrouw Sonja Claes tot mevrouw Freya Van den Bossche,
Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, en tot de heer
Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke
Ordening en Sport, over de afstemming van de werkervaringsprojecten (WEP) op het
nieuwe Maatwerkdecreet
- 2649 (2010-2011)

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Muyters.

Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes: Mijn vraag was gericht aan twee ministers omdat het onderwerp
tussen twee bevoegdheden hangt. Minister, WEP-plus biedt laaggeschoolde langdurig werk-
lozen de kans op werkervaring voor een periode van twaalf maanden in het reguliere circuit.
De Vlaamse Regering wil dat bereiken met dit werkinstrument. Zestien leerwerkbedrijven in
Vlaanderen organiseren deze werkervaring. Om dit te realiseren, wordt een gedeelte van het
loon van de betrokken werknemer gefinancierd. De omkadering en begeleiding wordt
gefinancierd, en het resultaat wordt gefinancierd.

Uniek in deze werkvorm is de nazorg. Uit het Maatwerkdecreet blijkt dat deze werkervaring
essentieel is op langere termijn. Het decreet heeft als doelstelling om de doelgroep in de
sociale economie te begeleiden in het normale economische circuit.

Minister, worden de loonpremies in het kader van de werkervaringsprojecten ook
geïntegreerd binnen het Maatwerkdecreet? De premie is het rugzakje dat in het decreet zit.

Op welke wijze wordt dit vormgegeven? Hoe wordt dit voorbereid? Hoever staan we op dit
moment? Het Maatwerkdecreet heeft al een serieuze vorm aangenomen.

Welke positie krijgen de leerwerkbedrijven dan binnen het Maatwerkdecreet? Is er voor hen
nog een rol weggelegd? Dat vind ik essentieel. Ze hebben als enige ervaring om de
doorstroming en de nazorg in het reguliere circuit te begeleiden.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: U gaf het zelf aan door uw vraag ook aan minister Van den
Bossche te richten: werkervaring is meer dan een loonpremie. Het is een totaalpakket, met
begeleiding en competentieversterking op een realistische werkvloer. Het is de bedoeling om
op het einde van die periode naar de reguliere arbeidsmarkt te gaan. Werkervaring heeft een
eigen besluit. Sinds 2009 zit de maatregel in een nieuw kleedje en spreken we niet langer van
WEP-plus.

Inhoudelijk wordt de maatregel meegenomen in de oefening die we binnen het beleidsdomein
maken om de verschillende tewerkstellingsmaatregelen op elkaar af te stemmen.
Werkervaring blijft zich richten op langdurige werkzoekenden en met de investering in een
gelijkwaardige begeleiding voor alle deelnemers door de leerwerkbedrijven, willen we de
brug naar de reguliere arbeidsmarkt versterken. Het is niet de bedoeling om de maatregel
grondig te wijzigen, wel bereiden we een aantal bijsturingen voor om de maatregel nog meer
in te bedden in het loopbaandenken. We proberen met de sociale partners naar een filosofie
van loopbaandenken te evolueren. We proberen de bestaande maatregel daarin maximum in
te bedden. Hiervoor hebben we trouwens met de betrokken actoren – het Steunpunt Lokale
Netwerken (SLN), de leerwerkbedrijven, het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en
Sociale Economie (VSA) en de VDAB – reeds een actieplan opgezet om het potentieel van
de leerwerkbedrijven beter te benutten en ook meer in te zetten op de competentie van de
deelnemers. Dat kan nog. In de huidige regelgeving vinden we daar genoeg kapstokken voor.
We willen een oproep voorbereiden om vanaf 1 januari 2013 een nieuwe subsidieperiode van
vier jaar te starten. We willen een aantal accenten versterken. We gaan die periode in 2012
voorbereiden.
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Het Maatwerkdecreet rond collectieve inschakeling in maatwerkbedrijven en -afdelingen die
minister Van den Bossche uittekent, richt zich op de werkzoekenden met nog grotere afstand
tot de arbeidsmarkt. Ik kan u garanderen dat we geregeld afstemmen over de principes die we
voor de tewerkstellingsmatrix hebben vastgelegd, waaronder de doelgroepen en hun nood aan
ondersteuning. Het is immers de bedoeling dat personen ook individueel gebruik kunnen
maken van deze ondersteuning.

De voorzitter: Mevrouw Claes heeft het woord.

Mevrouw Sonja Claes: Ik vind het wreed, minister, dat het vroegere WEP-plus een totaal
aparte maatregel blijft. Dat leid ik af uit uw antwoord. Het richt zich enkel op langdurig
werklozen. Dat is de enige afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens mij was het juist de
bedoeling van het Maatwerkdecreet. Voor mensen die ‘alleen’ langdurig werkloos zijn, is die
afstand toch kleiner dan voor de kansengroepen met andere (arbeids)handicaps? Ik dacht dat
de afstand voor deze doelgroep gemeten zou worden en kleiner zou zijn dan voor de anderen,
maar dat ze in hetzelfde maatwerkprincipe zouden worden ingeschakeld. Dan zou er
duidelijkheid komen in al die verschillende maatregelen. Dat was toch de bedoeling?

Minister Philippe Muyters: Ik begrijp uw vraag eigenlijk niet, mevrouw Claes. Uiteraard
gaan we naar maatwerk voor iedereen. Mensen die meer dan twee jaar werkloos zijn, hebben
één zaak gemeen, namelijk dat ze de laatste periode niet hebben gewerkt. Ze missen
werkervaring. Met dit instrument proberen we hun werkervaring te geven, om mensen in een
reële situatie competenties te laten opdoen, maar eventueel ook met de loonpremie. Dat is de
filosofie. Ik vind dat niet tegenstrijdig. We gaan naar maatwerk, maar van deze groep weten
we dat ze één ding missen, namelijk recente werkervaring.

In het beleid van minister Van den Bossche, waar het gaat om groepen die sowieso allemaal
iets missen, maar ook in het beleid dat ik nu met de sociale partners aan het uittekenen ben,
gaan we naar meer maatwerk dan vandaag het geval is. Maar in deze specifieke groep zit je
sowieso met mensen die allemaal recente ervaring missen. En daarvoor zal die werkervaring
blijven bestaan.

Ik kan me best inbeelden dat bij andere mensen die een bepaalde afstand hebben tot de
arbeidsmarkt, werkervaring daar misschien ook het beste instrument is. Dan zal dat ook
worden meegenomen.

Mevrouw Sonja Claes: Ik had gehoopt dat het Maatwerkdecreet de verzameling zou zijn van
alle maatregelen die er in die sector zijn. Dit is er voor mij één van, ook al is dit nu een
maatregel die niet in de sociale economie zit, maar die wel een deel van de doelgroep van de
sociale economie omvat, namelijk de mensen die langdurig werkloos zijn.

Ik had ook gehoopt dat een afgeleide daarvan, namelijk de leerwerkbedrijven, ook een rol
zouden krijgen in het Maatwerkdecreet. Want uiteindelijk zijn dat vandaag de organisaties die
al een heel stuk van het werk doen dat wij in het Maatwerkdecreet gerealiseerd willen zien.
Het zit nu wel in dezelfde filosofie, maar niet in hetzelfde organisatiemodel.

Minister Philippe Muyters: De filosofie is inderdaad dezelfde. Dat is het sterke van deze
zaak. Of het nu Werk is of Sociale Economie, we zitten in dezelfde filosofie. We zijn met de
sociale partners nog niet zo ver dat we een maatwerkdecreet hebben voor Werk, maar wat we
nu aan het uitwerken zijn, is op dezelfde filosofie geschoeid. Waar we al vooruit konden,
hebben we dat al gedaan. Je zou het werk ook zo omvattend kunnen aanpakken, dat je er niet
meer uitkomt.

Ik verwacht dat de sociale partners mij voor het einde van het jaar een tekst overmaken rond
de hele filosofie van het loopbaanbeleid. In de loop van januari kunnen we die dan afronden.
Daar zult u zien dat een aantal zaken niet in een decreet moeten worden gestopt, maar dat we
met besluiten al een aantal zaken kunnen doen. Belangrijk is dat we in dezelfde filosofie
zitten.
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Mevrouw Sonja Claes: Wordt het opgenomen in de matrix?

Minister Philippe Muyters: Het hangt ervan af hoe u dat ziet. We gaan een matrix maken
met alle maatregelen rond Werk, maar dat moet daarom niet in een decreet zijn. De filosofie
is dezelfde. In de matrix heb je aan de ene kant individuen, langs de andere kant heb je
groeperingen van individuen. Ik geef een voorbeeld. Een loonpremie mag volgens de
Europese wetgeving niet aan iedereen gegeven worden. Misschien is dat wel het beste
instrument om individu X aan het werk te helpen, maar het mag dus niet, omdat het
bijvoorbeeld alleen maar voor mensen met een handicap mag.

We zullen een matrix hebben, maar dat moet niet in het Maatwerkdecreet van minister Van
den Bossche.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Chokri Mahassine tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
registratie van de leeftijd in het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit
(EAD)
- 2872 (2010-2011)

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
evaluatie van EAD-projecten (evenredige arbeidsdeelname en diversiteit)
- 102 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister, voorzitter, collega’s, gisteren hadden we in de
plenaire vergadering een boeiend, bij wijlen levendig en op sommige momenten platvloers –
maar ik zie dat de fractie van degene die zich platvloers heeft uitgedrukt, vandaag niet
aanwezig is – debat over de evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen binnen de
Vlaamse overheid.

Uiteraard is dat niet alleen het probleem van de overheid. Ook in de privésector moeten we de
ambitie hebben om werk te maken van die evenredige arbeidsdeelname. Dat is nodig, want
het moge duidelijk zijn dat er structureel nog altijd een achterstand is voor kansengroepen
ondanks het beleid dat we daarop hebben gevoerd. Dat blijft een ‘to do’, ik denk voor alle
partijen die hier op dit ogenblik aanwezig zijn.

Om die lage participatie van kansengroepen aan te pakken, heeft Vlaanderen een batterij aan
maatregelen uitgewerkt. Er zijn vier structurele EAD-projecten (evenredige arbeidsdeelname
en diversiteit): Jobkanaal, diversiteitsconsulenten van de vakbonden, Work-Up en Arbeid en
Handicap. Die zouden tegen eind juli 2011 geëvalueerd worden. Gelet op de economische
crisis en de – mijn vraag dateert van 30 september – toen aangekondigde en vandaag jammer
genoeg realiteit wordende golf van ontslagen als gevolg van de economische afkoeling,
neemt het belang van dit soort maatregelen alleen maar toe. De lopende projecten zijn
ongetwijfeld waardevol en moeten, met misschien hier en daar wat bijsturing, behouden
blijven. Het lijkt evident dat er verbetering mogelijk is. De cijfers zijn er, en bovendien is
alles voor verbetering vatbaar: de inzichten en onze samenleving veranderen.

Minister, ik ben dan ook benieuwd naar de resultaten van de evaluatie van de EAD-projecten
en naar uw visie op de toekomst van deze projecten. Het is goed om er nu over te praten,
want de afgesloten convenanten lopen af op 1 februari 2012 en op het terrein ontstaan er
vragen over waar u naartoe wilt. U hebt in deze commissie ook al gezegd dat u eraan werkt.
Dat alles vormt aanleiding genoeg voor een aantal vragen.
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Minister, beschikt u over de resultaten van de evaluatie van de EAD-projecten? Kunnen die
resultaten aan het Vlaams Parlement worden overgemaakt? Wat zijn de voornaamste
resultaten en vaststellingen van de evaluatie? Bij de start van het project Jobkanaal werd een
doelstelling van jaarlijks vijfduizend ingevulde vacatures vooropgesteld. Halen we dat? Wat
zijn daar de resultaten? Kan deze doelstelling worden verbeterd?

Via diversiteitsconsulenten wordt ernaar gestreefd om jaarlijks zeshonderd ondernemingen of
organisaties te bereiken en hen aan te zetten een diversiteitsbeleid op te zetten. Minister, werd
deze doelstelling gehaald? Acht u daar bijsturing nodig?

Per projectjaar worden per activeringsconsulent 75 werkzoekenden van de doelgroep
geactiveerd en toegeleid naar een VDAB-traject of opnieuw toegeleid naar de VDAB,
waardoor hun bestaande traject wordt gereactiveerd of ingeschakeld in een opleiding of
doorverwezen naar een werkgever. Minister, wat zijn hier de resultaten? Heeft men plannen
met betrekking tot die doelgroep? Hoe staat u tegenover de samenwerking met de VDAB?

Minister, dan heb ik nog twee vragen die peilen naar het toekomstige beleid. Welke zekerheid
en garanties kunt u geven met betrekking tot de grote groep van consulenten opdat hun
projecten zouden worden verlengd? Een aantal mensen hebben daar op dit ogenblik vragen
bij. Welke timing voorziet u voor een nieuw EAD-beleid en hoe ziet u dit in relatie tot de
aanbevelingen van de SERV-commissie?

De voorzitter: De heer Mahassine heeft het woord.

De heer Chokri Mahassine: Minister, voorzitter, collega’s, ik diende deze vraag al half
september in. Door de begrotingsbesprekingen is de behandeling ervan uitgesteld. Ik ben blij
dat ik deze vraag vandaag kan stellen, want ze is zeer actueel. We hadden er nog maar
gisteren een heel debat over in de plenaire vergadering.

Er is veel gebeurd. De talrijke cijfers die ik in mijn vraag had opgenomen, zijn wellicht niet
meer zo actueel. Daarom baseer ik mij op het laatste werkloosheidsbericht van de VDAB. Er
zijn in Vlaanderen 39.000 werklozen van minder dan 25 jaar. Dit is een daling ten opzichte
van de voorgaande jaren, maar we bereiken nog altijd niet het niveau van 2007 of 2008. Het
dalingsritme van de werkloosheid is laag. Dat wijst erop dat er zich een recessievrees aftekent
in de werkloosheidscijfers. Ten opzichte van 2010 is er zelfs een stijging van de
werkloosheid bij de niet-EU-burgers, de zogenaamde allochtonen. Dat is tegen de trend in.
Daarover ging het debat van gisteren. Op 10 oktober konden we in de kranten lezen dat een
rapport van de Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt dat het slecht gaat met de tewerkstelling
van jongeren, vooral allochtonen en laaggeschoolden. De werkgevers hebben niet zo graag
dat dit rapport openbaar wordt gemaakt. Het heeft uiteraard betrekking op heel België, maar
is wellicht ook voor Vlaanderen zeer leerrijk.

De voorbije jaren lijkt de aandacht in de media, maar ook in het beleid vooral te zijn
uitgegaan naar de activering van de oudere werknemers. Dat is terecht, maar ik roep op om
toch vooral ook de andere categorie, de jongeren, niet te vergeten. Minister, ik weet dat u
daar ook heel gevoelig voor bent. Een leeftijdsbewust personeelsbeleid moet een van de
belangrijke aandachtspunten voor bedrijven en organisaties zijn.

Bedrijven werken met mensen die in leeftijd tot vijftig jaar kunnen verschillen, pakweg
tussen 15 en 65 jaar. Elke leeftijdsgroep vraagt een specifieke aanpak. De overheid tracht het
leeftijdsbewust personeelsbeleid te stimuleren. Het beleid voor evenredige arbeidsdeelname
omvat die diversiteitsplannen, projecten voor structurele evenredige arbeidsdeelname en
diversiteitsprojecten. Ze zijn gericht op de drie prioritaire kansengroepen: ouder wordende
werknemers, personen met een arbeidshandicap en personen van allochtone afkomst.

Op 2 maart 2011 heb ik al een schriftelijke vraag gesteld, waarin ik peilde naar de aandacht
voor jongeren in de diversiteitsplannen van bedrijven. U antwoordde dat de leeftijd van de
werknemers in de diversiteitsplannen niet specifiek geregistreerd wordt, al doen sommige
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bedrijven daartoe wel inspanningen. Dat vind ik een gemiste kans, minister. Het lijkt mij ook
tegenstrijdig met het belang dat wordt gehecht aan diversiteit, ook op het vlak van leeftijd.
Soms richten we ons iets te veel op de drie genoemde categorieën. Zeker voor de twee
doelgroepen personen met een handicap en personen van allochtone herkomst is het van
belang dat er een registratie is inzake leeftijd.

Het expertisecentrum voor Leeftijd en Werk begeleidt de diversiteitsplannen. In uw antwoord
stelde u dat in 64 van de 750 plannen van 2010 de focus ligt op leeftijdsbewust
personeelsbeleid.

Minister, ik wil een pleidooi houden voor het stimuleren van het leeftijdsbewust personeels-
beleid, in het voordeel van alle leeftijdscategorieën, jong en oud. Is het mogelijk dat voor het
EAD-beleid registraties gebeuren inzake jongeren en leeftijd meer in het algemeen, om zo het
leeftijdsbewust personeelsbeleid te stimuleren? Kan het expertisecentrum voor Leeftijd en
Werk hierin een rol spelen?

De voorzitter: De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Minister, in september zei u dat u in functie van de
instrumenten en projecten die vandaag bestaan, zou onderhandelen met de sociale partners,
met het oog op een ‘echt’ loopbaan- en competentiebeleid. Dat doet vermoeden dat het
vandaag nog niet echt is, maar goed. De bedoeling zou zijn om breder te gaan met de
diversiteitsinstrumenten en -projecten die vandaag bestaan. Dat kunnen we toejuichen. Een
leeftijdsbewust personeelsbeleid moet worden ingebed in een globaal personeelsbeleid. Het
inschakelen van kansengroepen kan niet op zichzelf staan, maar moet een deel zijn van een
breed personeelsbeleid met aandacht voor de competentieontwikkeling van iedereen in een
organisatie, jong en oud.

Welke actoren wilt u in de toekomst op het terrein actief zien, minister? Op dit moment
hebben we de vakbonden, werkgeversorganisaties en diversiteitsconsulenten, die ingebed zijn
bij subregionale organisaties als het regionaal sociaal-economisch overlegcomité (RESOC)
en de sociaal-economische raad van de regio (SERR). We weten allemaal dat die elkaar soms
een beetje voor de voeten lopen. Er is wel overleg, maar toch gebeurt het al te vaak dat
bedrijven in hetzelfde jaar bezoek krijgen van twee of drie organisaties met consulenten die
worden ondersteund door de Vlaamse overheid, met allemaal ongeveer hetzelfde doel. Welke
actoren ziet u straks in het nieuwe ‘echte’ loopbaan- en competentiebeleid? Op welke manier
wilt u die inschakelen?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: De evaluatiestudie is eind juni 2011 opgeleverd. Het rapport is
op 14 oktober vrijgegeven. De studie bevestigt het belang en het potentieel van de diverse
projecten in EAD. Volgens de studie kan elk project afzonderlijk een belangrijke bijdrage
leveren aan het streven naar een hogere evenredige arbeidsdeelname van bepaalde groepen in
de samenleving via de toegankelijkheid van de eigen netwerken en doelgroepen en via
gerichte expertise. Dat is zeker positief. Het is goed dat die EAD-projecten dat potentieel
hebben.

Tegelijk wordt vastgesteld dat de efficiëntie en effectiviteit van de EAD-projecten verhoogd
kunnen worden. Een element van verbetering, mijnheer Bothuyne, is wat u naar voren bracht:
er kan nog meer samenwerking en afstemming gebeuren tussen de diverse projecten, maar
ook breder tussen en met de diverse beleidspartners zoals het RESOC, de sectoren en de
VDAB.

Mijnheer Van Malderen en mevrouw Turan, ik bekijk de verschillende projecten. Jobkanaal
had effectief een doelstelling van 5000 plaatsingen. In 2010 is deze doelstelling volgens de
monitoring niet volledig bereikt, met 3891 plaatsingen. Dat was wel al beter dan 3121
plaatsingen in 2009. Wil ik die doelstellingen in de toekomst veranderen? Dat wil ik voor
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Jobkanaal zeker doen. Ik vind de doelstellingen voor Jobkanaal niet helemaal juist. We geven
een doelstelling waarvoor Jobkanaal niet helemaal verantwoordelijk is, want Jobkanaal doet
geen plaatsing, maar sensibilisering en moet bedrijven bereiken. De telling is ook moeilijk,
want wat neem je mee en wat niet?

Een bedrijf dat een jaar geleden is gecontacteerd en geholpen werd om de weg te vinden naar
deze doelgroepen, kan vandaag misschien rechtstreeks contact opnemen. Nemen we alle
mensen die zij aanwerven op in de telling of niet? Dat is een slechte doelstelling omdat ze
niet voor 100 procent door Jobkanaal zelf kan worden gerealiseerd. Dat zal ik zeker
meenemen. We moeten doelstellingen bepalen waarvan de verantwoordelijkheid voor 100
procent bij de actoren zelf ligt. Ik ga daar met de werkgevers verder over spreken.

Bij de vakbonden moesten de diversiteitsconsulenten jaarlijks zeshonderd ondernemingen
bereiken. Dat is een verschil, hier gaat het om ondernemingen en niet om plaatsingen. Mij
lijkt dat een betere filosofie, dat heeft men zelf in de hand. De doelstelling gold voor 3 jaar,
dus in totaal 1800 ondernemingen. Dit zal waarschijnlijk niet bereikt worden, ze zitten aan
circa 800 ondernemingen halverwege de protocolperiode. Of ze het halen of niet hangt af van
de laatste periode. Ik verwacht niet dat ze het halen.

Met betrekking tot de werking van de activeringsconsulenten bij federaties van allochtone
verenigingen blijkt uit de rapportages dat de doelstelling globaal gezien wel behaald wordt.
Een eventuele bijsturing wordt nog bekeken samen met de VDAB.

Het geheel van de inzet en werking van de diverse consulenten die via deze structurele
projecten aan het werk zijn, zou ik graag zien inkantelen in het loopbaanbeleid. De
besprekingen zijn aan de gang. Ik heb één ding gedaan. Mijnheer Van Malderen, misschien
was er in september nog onrust, maar vandaag niet meer. Ik ben ervan uitgegaan dat we een
jaar de tijd nemen. Ze moeten mij voorstellen doen. Ik besef heel goed dat men niet van de
ene dag op de andere alles kan stopzetten. Die mensen zijn in vele gevallen al enkele jaren in
dienst. We kunnen niet wachten tot 1 januari om te beslissen of ze op 1 februari of maart nog
verder kunnen of niet. Ik hou sowieso middelen ter beschikking voor die verschillende
projecten voor één jaar extra. We doen nu de bijschaving die we denken te moeten doen. Ze
mogen zeker zijn dat de projecten nog een jaar van kracht blijven. Op die manier kunnen ze
gerustgesteld worden en kunnen we in een sereen klimaat de inkanteling in het
loopbaanbeleid – waar de sociale partners achter staan – doen. De besprekingen over hoe en
wat zijn nu aan de gang, mijnheer Bothuyne.

De heer Robrecht Bothuyne: Hebt u een timing?

Minister Philippe Muyters: Ik zal dat nog eens herhalen, in de hoop dat er niet nog eens
mensen binnenkomen.

Men heeft mij gezegd dat ze extra vergaderingen van het dagelijks bestuur hebben ingelast,
met de bedoeling om dit jaar nog de teksten af te sluiten, om ze dan aan de regering te
proberen bezorgen, waarop wij een VESOC-werkgroep kunnen samenroepen, zodat we voor
eind januari een definitief akkoord rond hebben met de sociale partners. De activering tot 58
jaar zit ook in het akkoord. Het is belangrijker om eind januari een akkoord te hebben dan het
nu te forceren en geen akkoord te hebben.

Ik wacht vol spanning op een boeiende dialoog. Anders dan in het verleden, mijnheer
Bothuyne, is er continu dialoog geweest. Ik ken de grote lijnen van het akkoord. Ik wil aan
het einde van de rit niet voor een definitieve tekst staan waar de Vlaamse Regering niet achter
kan staan. Dat is de stand van zaken. Ik vind dat het in de goede richting gaat. Ik hoop echt
dat de sociale partners met de extra vergadering van het dagelijks bestuur van de SERV deze
laatste weken van het jaar een akkoord bereiken. De EAD-projecten hebben zekerheid.

Mijnheer Mahassine, het activerend beleid naar jongeren is zeer sterk. Zij worden zeer vroeg
al gecontacteerd via sms’jes en mails. Allochtonen, arbeidsgehandicapten en 50-plussers
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scoren bij ons slecht in vergelijking met de rest van Europa, daarom geven we hen extra
aandacht. Mijn voorganger Frank Vandenbroucke heeft enorm ingezet op de jeugd met een
zeer sterk activeringsbeleid. Daarom scoren we nu zo goed in Europees perspectief. De EAD-
projecten richten zich natuurlijk niet op de jongeren.

De diversiteitsplannen en het HR-beleid moeten kmo’s aanspreken. Daar komt dat nog
minder aan bod dan in grote bedrijven. Ik zou de administratieve lasten dan ook absoluut
willen beperken. We hebben een beknopt rapport gemaakt van de streefcijfers, zeker van de
50-plussers. Ik ga ervan uit dat we in de nabije toekomst gedeeltelijk aan uw bekommernis
tegemoet kunnen komen. Via de Toolbox 50 +, ontwikkeld binnen het expertisecentrum
Leeftijd en Werk, stel ik alle ondernemingen het instrument van de Leeftijdscan ter
beschikking. Dat laat bedrijven toe hun personeelsbestand op leeftijdscategorieën door te
lichten, prognoses voor de korte en lange termijn op te stellen, en daar actieplannen aan te
koppelen, ook gericht op jongeren. De scan zal voor meer cijfers zorgen, maar we geven aan
de bedrijven vooral een instrument dat het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier een
idee te krijgen van de profielen binnen het bedrijf, de toekomst van het bedrijf en
actieplannen daaraan gekoppeld. Ik laat dit instrument actief promoten, niet alleen in het
kader van de diversiteitsplannen, maar door alle consulenten die organisaties informeren en
ondersteunen bij de vormgeving van een duurzaam HR-beleid.

Ik wil nog een opmerking maken bij uw verwijzing naar het cijfer van 64
leeftijdsdiversiteitsplannen. Het gaat hier enkel om die plannen die alleen gericht zijn op
leeftijd. Een breed diversiteitsplan dat ook nog allochtonen en gehandicapten omvat, zit niet
in de 64. Men moet dat ruimer zien. Als ik de streefcijfers analyseer van alle
diversiteitsplannen die zijn afgesloten in 2010, dan blijkt dat bijna de helft betrekking heeft
op 50-plussers.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Uit het cijfermateriaal en uw inhoudelijke appreciatie blijkt
dat onze intentie grosso modo goed zit. De cijfers weerspiegelen dat echter niet. Dat blijkt uit
de cijfers over het bereik van de maatregelen.

De heer Mahassine heeft cijfers geciteerd uit de werkloosheidsstatistieken. Die spreken ook
voor zich. Dat moet ons objectief blijven. Ik heb geen probleem met uw bedenking of we wel
de juiste output meten. Er kan over gepraat worden. Mijns inziens moeten we in alle gevallen
kunnen verantwoorden waarom we welke middelen inzetten. We mogen geen blanco cheques
uitdelen. Ik zie u ‘nee’ knikken. Dat is zeer goed.

Als voorzitter van een RESOC stel ik vast dat het laaghangend fruit ondertussen geplukt is.
We kunnen consulenten de baan opsturen die met heel veel overtuiging aan engagement
doen. Ze kunnen ervaring opbouwen. Maar het wordt er met de tijd niet gemakkelijker op om
in bedrijven binnen te geraken waar men nog geen voet binnen heeft. We stoten op barrières.
We zouden daar eens moeten over nadenken zodat we de middelen gepaster kunnen inzetten.

Uiteraard is de verlenging met een jaar positief. U wilt er spoed achter zetten, dat is goed. We
moeten er de pas blijven inhouden. Een jaar is zo voorbij. Een akkoord wordt niet stante pede
uitgevoerd. Daar gaat wat tijd over. Festina lente.

Ik ben het met u eens: een diversiteitsbeleid moet ingebed zijn in een HR-beleid. Het is
moeilijk om in een bedrijf zonder HR-beleid te beginnen met een diversiteitsbeleid. Men is er
zich gewoon niet van bewust. We moeten er wel over waken dat we geen nieuw
containerbegrip creëren waardoor de aandacht verwatert voor de groepen die het nodig
hebben. Een HR-beleid is een sokkel. De opbouw daarvan moet minstens gelijktijdig
gebeuren. We moeten absoluut vermijden dat we door het HR-beleid te noemen, opnieuw
enkele groepen vergeten. Dat zou een zeer spijtige zaak zijn. Ik zie u bevestigend knikken.

De voorzitter: De heer Mahassine heeft het woord.
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De heer Chokri Mahassine: U zei het vorige week al in de plenaire vergadering. Ik weet niet
of u nog gelooft in doelgroepspecifiek beleid. U gelooft wel in een HR-beleid op maat. Ik kan
u daar grotendeels in volgen. De overheid en de bedrijven moeten maatwerk leveren ten
aanzien van werknemers, ze moeten leeftijdsbewust werken enzovoort. Onvermijdelijk zitten
de verschillende doelgroepen daarin.

Meten is weten, zo ook met de leeftijdsregistratie. Dat is een essentieel instrument in de groei
naar een leeftijdsbewust HR-beleid.

De federale overheid heeft in haar regeerakkoord maatregelen aangekondigd met betrekking
tot jongeren. De wachtuitkering wordt omgezet in een inschakelingsuitkering. Het verkrijgen
of behouden van een uitkering wordt gekoppeld aan zoekgedrag. Terecht. Ik sta daarachter.
We gaan aan jongeren meer inspanningen vragen. De vraag is welke kansen op werk zij
krijgen. Mij lijkt een veel grotere rol weggelegd voor het vervolg van een jeugdwerkloos-
heidsplan in Vlaanderen, het zorgen voor werkervaring voor die jongeren. Maar ook
belangrijk is een vervolg op de competentieagenda, om de overgang van onderwijs naar werk
vlotter te laten verlopen. Op die manier kunnen we minder ongekwalificeerde uitstroom
hebben: meer stages, meer samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven enzovoort.
Dat lijkt mij echt essentieel om meer jongeren te activeren en kansen te geven.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Ik ben het eens met wat de heer Van Malderen zei.

Wat de vragen van de heer Mahassine betreft, stel ik voor dat we overgaan naar de vraag om
uitleg van mevrouw Turan, want die handelt daarover.

De evaluatie is terug te vinden op de website werk.be.

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
activeren van kansengroepen na collectieve ontslagen
- 123 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Voorzitter, minister, collega’s, mijn vraag gaat over de structurele
tekortkomingen op de arbeidsmarkt en de kansen die bepaalde groepen krijgen. Er is
inderdaad nog veel werk voor de boeg met betrekking tot de activering van bepaalde
kansengroepen, maar ik wil met deze vraag even focussen op het feit dat die kansengroepen
er ook als eerste risicogroep uitvallen bij herstructureringen, collectieve ontslagen en
dergelijke meer.

Dat we in Vlaanderen met structurele tekortkomingen zitten, is geweten. Om de structurele
afstemming efficiënter te maken en de werkzaamheidsgraad van de Vlamingen in het
algemeen te kunnen verhogen, moeten we de drie grootste factoren die daartoe aanleiding
kunnen geven, aanpakken: de achterstand in arbeidsdeelname van bepaalde sociaal zwakkere
groepen, de vergrijzing en de vele knelpuntberoepen.

Er dreigt een nieuwe financiële crisis. De gouverneur van de Nationale Bank zei vanmorgen
dat er een lichte recessie wordt verwacht, maar dat de weerslag op de vacatures niet zo groot
zou zijn. Het is een uitdaging om dat in de komende periode op te volgen. Als de weerslag op
onze jobs inderdaad niet zo groot zou zijn, zouden we dat alleen maar kunnen toejuichen.

Voor de sociaal zwakkere groepen – allochtonen, personen met een arbeidshandicap en
laaggeschoolden – is de doelstelling om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 76 procent
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te bereiken. Dat kan alleen door de kansen voor die groepen te verhogen. Uit de cijfers blijkt
duidelijk dat die groepen in onze Vlaamse samenleving niet voldoende kansen krijgen en niet
tot ontplooiing kunnen komen.

Over activering hebben we het al gehad. Ik wil de focus vooral leggen op een recent rapport
van het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) over hoe actief bedrijven zijn bij een
collectief ontslag. In 2009 werd het systeem van de regionale toetsing uitgebreid. De
regionale toetsing werd het antwoord op collectieve ontslagen in het huidige klimaat.
Wanneer bedrijven overgaan tot collectief ontslag, moeten ze zelf een aantal activerende
maatregelen treffen vooraleer zij brugpensioen kunnen aanvragen. De bedrijven vragen steeds
meer om de leeftijd voor brugpensioen te verlagen. In die zin is mijn vraag al een beetje
achtergehaald, omdat we intussen een Federale Regering hebben, die daar verder op zal
ingaan. Met een minister uit Antwerpen hebben we er alle vertrouwen in dat dat op een zeer
evenwichtige manier zal gebeuren.

U had tot voor kort een adviserende bevoegdheid bij dergelijke maatregelen. Ik wil daar een
aantal cijfers over opvragen. Welke adviezen hebt u de afgelopen periode gegeven en welke
bedrijven hebben bij collectieve ontslagen een verlaagde leeftijd aangevraagd?

Ik wil ook nog even ingaan op de opmerkelijke resultaten van het rapport, vooral bekeken
door de bril van de zwakkeren van onze maatschappij. Ten eerste: de laaggeschoolden.
Bedrijven die een collectief ontslag doorvoerden, ontsloegen 30 procent van hun
personeelsleden. De kans op ontslag is ongelijk verdeeld tussen de deelgroepen. Arbeiders
hebben dubbel zoveel kans op ontslag als bedienden: 41 procent tegenover 22 procent.
Bovendien wordt verlaagd brugpensioen meer aangevraagd door arbeiders (65 procent) dan
door bedienden (54 procent).

Ook bij 50-plussers is de ongelijkheid bevestigd. Bij een collectief ontslag wordt 40 procent
van de 50-plussers ontslagen, tegenover 28 procent bij de min-45-jarigen. Het relatieve
aandeel van bedrijven dat brugpensioen aanvraagt, ligt hoog.

Voor de sociaal zwakkeren zijn er onvoldoende kansen tot ontplooiing. Uiteraard is dat
federale materie. In dat verband herhaal ik mijn vraag naar uw adviezen.

Moet er niet meer worden ingezet op diversiteitsplannen, naar analogie van ‘Samen op de
bres voor 50+’, ook in geval van collectieve ontslagen? Naast oudere werknemers vormen
ook laaggeschoolden een risicogroep. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB,
heeft al gezegd dat er veel werk aan de winkel is om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter
op elkaar af te stemmen. Daar nu specifiek op ingaan, zou ons veel te ver brengen. Kunt u
kort wat informatie geven over wat u op dat vlak kunt doen?

Blijkbaar zijn er weinig cijfers voorhanden over allochtonen. Waarom worden er over hen
geen cijfers bijgehouden? Of worden ze wel bijgehouden en zijn ze gewoon niet opgenomen
in het rapport? Wat gebeurt er met hen bij collectieve ontslagen? We vrezen dat zich daar
dezelfde trends voordoen.

Kunnen in de huidige trajectbegeleiding niet nog meer doelgroepspecifieke instrumenten
worden ingezet?

Na een collectief ontslag proberen we die mensen opnieuw te activeren met maatregelen. Hoe
kunnen we er dan voor zorgen dat we die mensen aan het werk houden, zodat zij niet
opnieuw de eerstvolgende slachtoffers worden?

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

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, minister, collega’s, mevrouw Turan heeft een
aantal terechte bekommernissen geuit. Gelukkig komt daar de komende maanden wellicht
een actieve federale overheid tegenover te staan.
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Ik wil nog één cijfer toevoegen aan het debat. Bij de vijftigplussers is er ook nog een
onderscheid met degenen die het statuut van brugpensioen hebben. Bij de vijftigplussers is de
doorstroming 20 procent, bij degenen die het statuut van brugpensioen hebben, zakt dat onder
de 10 procent. Men kan dan wel zeggen dat ook zij geactiveerd moeten worden, maar als men
dat statuut eenmaal heeft, zit dat meestal gewoon tussen de oren: ik ben echt op pensioen. Het
woord zegt het immers zelf.

Op Vlaams niveau is enkele jaren geleden de dubbele norm inzake outplacement voor 45-
plussers afgeschaft. Ik weet niet welke effecten dat heeft gehad. Hoe beoordeelt u dat,
minister? We moeten erop letten dat we de drempel niet hoger leggen voor de aanwerving. Ik
begrijp heel goed dat men zegt dat hoe meer verplichtingen we opleggen met betrekking tot
45-plussers, hoe minder zij kans maken om aangeworven te worden, net omdat zij een last
van administratieve verplichtingen met zich meedragen.

Ik wil tot slot nog eens wijzen op het nefaste effect van het statuut van brugpensioen. De
nieuwe minister van Werk kondigt verstrengingen aan op dat vlak. Er zitten ook structurele
hervormingen in het federale akkoord. Dat zijn stappen in de goede richting, maar we zijn er
nog niet.

Minister, bij het strenger aanpakken van brugpensioenen bij herstructureringen is ook de
Vlaamse minister van Werk betrokken. Er wordt bij u advies gevraagd. Federaal minister De
Coninck heeft in de krant al laten weten dat ze samen zal zitten met de regionale ministers
van Werk om te bekijken hoe ze dat moeten organiseren. Heeft minister De Coninck effectief
al contact opgenomen met u, of is het enkel nog maar een aankondiging in de pers? Welke
mogelijkheden ziet u? Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe minister zal doen wat ze zegt.
Met welke agenda gaat u, als Vlaams minister van Werk, naar dergelijke vergaderingen, om
dat federale beleid mee te ondersteunen en het brugpensioen op een ietwat strengere basis te
organiseren?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Van den Heuvel, ik heb minister De Coninck
gevraagd om overleg te plegen, niet omgekeerd. Ik zie het wel even anders dan u: ik ga ervan
uit dat met het federale beleid het activerende beleid van Vlaanderen wordt ondersteund.
Maar het effect is hetzelfde.

Ik ga met de meest open agenda naar dat overleg. Ik zal aan minister De Coninck duidelijk
uitleggen in welke richting wij gaan met de Vlaamse sociale partners, naar een competentie-
en talentenbeleid. Wij zullen vragen om de leeftijd voor het activerende beleid van 55 op te
trekken naar 58 jaar. We zullen ook bekijken hoe we op elkaar kunnen inspelen. Ik ben zeer
blij met de verklaringen van de minister rond brugpensioen. We zullen bekijken hoe dat
verder kan worden uitgewerkt. Ik ben in elk geval vragende partij voor een betere
wisselwerking dan in het verleden.

Mevrouw Turan, het vervroegde brugpensioen is inderdaad een federale maatregel. Het klopt
ook wat de heer Van den Heuvel heeft gezegd: wij zien dat bij outplacement de kans op
slagen zo goed als nihil is als mensen in aanmerking komen voor brugpensioen. U weet dat
wij vooral een activerend beleid willen voeren, binnenkort tot 58 jaar. Het is nog niet
duidelijk hoe we dat dichter bij elkaar kunnen brengen. Ik hoop dat ik daarover met mijn
federale collega verder kan spreken.

U weet intussen ook hoe het staat met die systematische aanpak. Het is jammer dat de heer
Sabbe hier niet is, hij kan er eventueel nog eens een actuele vraag over stellen. Hij heeft mij
de vorige keer naar de stand van zaken gevraagd. Ik heb die nu al twee keer geschetst, u weet
dus waar we staan.

Laat geen misverstand bestaan over de diversiteitsplannen. De heren Van Malderen en
Mahassine hebben het daarnet juist weergegeven hoe ik dat zie. Ik geloof niet in
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diversiteitsplannen als er geen HR-beleid is, maar ik ben het er wel mee eens dat we de
diversiteit niet in een groter geheel mogen vergeten. Er is op jaarbasis 3,5 miljoen euro
subsidiëring ingezet op diversiteitsplannen. We halen opnieuw de doelstelling van 750
plannen. Er is opnieuw veel sprake van de groep 50+. Daarnaast hebben we de campagne ‘de
juiste stoel’ gelanceerd. Ik vind dat nog altijd een mooie campagne. In 2012 moet daarvoor
nog een doorstart gebeuren, ook in de filosofie, wat mij betreft, van ‘train the trainee’. Zo
krijg je een zich verder uitbreidende olievlek, waarbij het vooroordeel ten aanzien van 50-
plussers wordt weggenomen. Maar laat het duidelijk zijn: ‘de juiste stoel’ van vandaag moet
voor niemand ‘de juiste stoel’ van morgen zijn, want we evolueren allemaal.

De ongekwalificeerde uitstroom van 9,6 procent is natuurlijk veel te hoog. Ik zeg er wel bij
dat de doelstelling in Europa 10 procent is. Wij doen het dus beter dan de Europese
doelstelling, maar ik ben daar helemaal niet tevreden mee. We mogen niet op onze lauweren
rusten. Samen met minister Smet zal ik daarin verder acties ondernemen. De taskforce in het
kader van de competentieagenda is stopgezet, maar de samenwerking tussen de CLB’s en de
VDAB blijft bestaan. Er worden nog nieuwe campagnes opgezet, bijvoorbeeld ‘Elke week
anders werk’ en de onderwijskiezer.be. Ik wil toch zeker ook met mijn collega Smet in het
kader van de hervorming van het secundair onderwijs onderzoeken op welke manier we die
ongekwalificeerde uitstroom verder kunnen verlagen. Het antwoord op uw vraag naar de
preventie start natuurlijk in het onderwijs.

Ik zei al dat ik vrij veel wisselwerking heb met de sociale partners om op de hoogte te blijven
over de richting die zij inslaan met de nieuwe competentieagenda. Met betrekking tot de
instrumenten plaatsen zij twee accenten: de 50+ en de ongekwalificeerde uitstroom.

Het WSE-rapport waar u naar verwijst, maakt een analyse op basis van de beschikbare
gegevens die opgevraagd worden in het kader van de regionale toetsing. De VDAB beschikt
natuurlijk ook over gegevens over andere kenmerken van de werkzoekenden die worden
begeleid vanuit de tewerkstellingscellen. Iedereen in de doelgroep van werkzoekenden ten
gevolge van een collectief ontslag wordt begeleid in tewerkstellingscellen.

In het kader van de bedrijven die een herstructurering doen en met collectief ontslag werken,
is altijd eerst het sociaal overleg aan zet. De projectontwikkelaars of de sociaal
interventieadviseurs van de VDAB die de bedrijven met het oprichten van een
tewerkstellingscel ondersteunen, zullen zich niet direct maar ook niet indirect mengen in het
sociaal overleg. Ze mogen zich daar niet in mengen, maar zij zullen wel de ondersteuning
bieden ter uitvoering van wat overeengekomen is.

In de trajectbegeleiding van werkzoekenden worden vandaag al tal van doelgerichte
instrumenten ingezet. Ik ben daar in mijn beleidsbrief uitvoerig op ingegaan. Binnen de
nieuwe loopbaanvisie wil ik ook veel meer rekening houden met competenties, veeleer dan
met afkomst, leeftijd of diploma. Dit vraagt ook een overheidsdienstverlening die is
afgestemd op het individu, op maatwerk, maar zonder te doen alsof er geen doelgroepen
zouden zijn. Ik wil dat blijven benadrukken. Een verkeerde perceptie bestaat zeker en vast.
Sensibilisering en wellicht ook collectieve maatregelen zullen voor bepaalde doelgroepen
zeker nodig blijven.

De filosofie van het loopbaanbeleid en het inzetten op competenties kunnen er alleen voor
zorgen dat iemand gewapend is en preventief in orde als je een visie hebt op waar je naartoe
gaat. Mensen moeten voortdurend de vraag stellen waar ze nu staan, waar ze naartoe willen,
wat ze willen bereiken en wat ze dan eventueel tekortkomen. We moeten nog meer dan
vandaag evolueren naar zelfredzame individuen. Daarbij moeten we heel duidelijk weten dat
niet iedereen dat kan worden. Ik herinner aan het beeld van Fons Leroy: we moeten ophouden
met fietsen met zijwieltjes te maken, we moeten proberen een koersfiets te maken en hen
daarop leren rijden. Ik besef dat we altijd fietsen met zijwieltjes moeten kunnen hebben, maar
diegenen die we in een zelfredzaam kader kunnen brengen, zullen we beter kunnen
begeleiden.
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‘De juiste stoel’ van vandaag is niet die van morgen. Loopbaanvisie behelst nadenken over je
toekomst, samen met anderen, om te bekijken waar je naartoe gaat, zodat je ook bij een
herstructurering op basis van competenties mensen kunt heroriënteren naar een andere job
waar ze op voorhand wellicht nooit aan hadden gedacht.

De voorzitter: Mevrouw Turan heeft het woord.

Mevrouw Güler Turan: Minister, bedankt voor uw antwoord. Ik sta te popelen om uw
afgewerkte loopbaanvisie onder ogen te krijgen. Dat heeft ondertussen zijn tijd gehad. Tegen
wanneer verwacht u dat?

Minister Philippe Muyters: De sociale partners geven mij hun tekst nog in de loop van dit
jaar. Dan pleeg ik overleg met mijn collega’s. Begin januari zijn er VESOC-werkgroepen
(Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité). We moeten voor eind januari in het VESOC
tot een ondertekening komen van een nieuw werkgelegenheidsakkoord tussen de Vlaamse
Regering en de sociale partners. Ik hoop dat dit lukt. Dat is ook de timing die de sociale
partners mij hebben voorgesteld.

Mevrouw Güler Turan: Oké. Dan zal deze commissie waarschijnlijk tot eind januari of
begin februari moeten wachten.

U zegt dat het WSE-rapport enkel specificeert naar arbeiders, leeftijd en laaggeschoolden. De
VDAB heeft de andere cijfers wel, denk ik. Wij moeten die cijfers voor elk deelaspect van de
arbeidsmarkt opnemen. Voor een bedrijf dat overgaat tot een collectief ontslag is het
belangrijk om te weten met welk personeel het op dat ogenblik zit. Het beleid moet de
outplacement zo goed mogelijk in de richting naar kwaliteit sturen. Ik vraag om in de
toekomst ook bij collectieve ontslagen de cijfers over afkomst, handicap en dergelijke in de
mate van het mogelijke te verzamelen.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
uitbuiting van het personeel in wegrestaurants
- 139 (2011-2012)

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Muyters.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister, deze vraag dateert van begin oktober. Toen startte in
Gent een proces tegen een Duits bedrijf dat Oost-Europeanen voor een hongerloon aan het
werk zette in wegrestaurants langs de E40 in Wetteren en Drongen, en langs de E17 in
Kalken. In de krant typeerde men de werksfeer – ik denk niet ten onrechte – met de term
‘moderne slavernij’. Het personeel werkte zeven dagen op zeven, zeventien uren per dag,
voor een loon van ongeveer 3 euro per uur. Ik vond het opmerkelijk dat de uitbater van die
restaurants, Carestel/Autogrill, als mededader voor de rechter moest verschijnen. De these
was dat zij op de hoogte waren en wetens en willens die firma hebben toegelaten om die
praktijken uit te voeren.

De uitbating van de snelwegparkings wordt geregeld via een concessie die wordt toegekend
door het Agentschap Mobiliteit en Openbare Werken. Daarom stelde ik de vraag aan zowel
minister Muyters als aan minister Crevits. Naast ethische vragen heb ik hier ook politieke
vragen bij.

Minister, hoe reageren u en minister Crevits op de misbruiken in die wegrestaurants? Kunt u
toelichten welke sociale criteria zijn opgenomen in de concessieovereenkomst of -
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overeenkomsten van de betrokken restaurants? Kunt u toelichten hoe de naleving van deze
concessieovereenkomst wordt gecontroleerd? Kunt u bevestigen of de Vlaamse sociale
inspectie is opgetreden in dit dossier? Zo ja, op welke manier? Hebt u of uw collega overleg
gehad over dit incident? Acht u bijsturing van de bestaande of andere maatregelen nodig om
situaties zoals deze in de toekomst mee te vermijden? Ik ben er mij van bewust dat ook het
justitiële en het federale niveau hier een taak hebben. Maar kan Vlaanderen hier ook een
steentje bijdragen? Ten aanzien van dat soort praktijken kunnen we niet intolerant genoeg zijn.

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

De heer Koen Van den Heuvel: Voorzitter, ik stelde enkele maanden geleden een vraag over
de achteruitgang van het aantal krachten bij de sociale inspectie. Het aantal gewone,
traditionele controles was met ongeveer 40 procent afgenomen. Die mensen moesten zich ook
richten op de controles en de regularisaties van buitenlanders. Dat was een prioriteit.
Daardoor werden er meer dan drieduizend werknemers minder gecontroleerd dan de jaren
ervoor. U zei toen dat u dit zou onderzoeken. Naar aanleiding van de vraag van de heer Van
Malderen vraag ik u nu of u daar een link ziet. In welke mate kan de sociale inspectie hier een
klaardere rol spelen?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Dit antwoord is gecoördineerd met minister Crevits. Het heeft
veel met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) te maken. Daarom houd ik mij dichter
bij de tekst dan gewoonlijk.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft geen kennis gehad van de
wantoestanden in 2008. Daarentegen is er wel opgetreden tegen soortgelijke feiten op 20
oktober 2009. Het departement heeft hiervoor de concessiehouder NV Belgian Shell in
gebreke gesteld met een proces-verbaal wegens het niet naleven van de concessie-
voorwaarden. In het bestek voor de concessie zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen.
Het bestek verwijst wel expliciet naar de toepasselijke wettelijke en algemene bepalingen.
Elke uitbater is uiteraard verplicht de wet na te leven, dat moet niet in het bestek worden
opgenomen.

Bovendien heeft de Vlaamse overheid geen concessieovereenkomst met Carestel afgesloten
op de door u genoemde sites. Voor Wetteren was Belgian Shell concessiehouder op het
ogenblik van de feiten, voor Drongen was dat Exxon Mobile en voor Kalken Total Belgium.
Deze drie bedrijven hebben voor de exploitatie van het wegrestaurant een beroep gedaan op
Carestel als onderconcessiehouder. Voor de Vlaamse overheid zijn Belgian Shell, Exxon
Mobile en Total Belgium verantwoordelijk voor de niet-naleving van de concessie-
voorwaarden. Het zijn ook die bedrijven die ter verantwoording worden geroepen. Aan alle
concessiehouders werd naar aanleiding van voornoemde wantoestanden het schriftelijk
bewijs gevraagd dat het tewerkgestelde personeel voldoet aan de sociale wetgeving.

De naleving wordt minimaal jaarlijks gecontroleerd door een ambtenaar die de kwaliteit van
de dienstverlening en de conformiteit met de concessievoorwaarden inspecteert. Thans
worden de dienstenzones meer dan eenmaal per jaar gecontroleerd. De vastgestelde feiten in
2009 werden ter kennis gebracht van de Sociale Inspectie met de vraag een controle uit te
voeren op de parking in Wetteren.

De door u aangekaarte problematiek heeft betrekking op de loon- en arbeidsvoorwaarden van
de werknemer. Hiervoor is de Vlaamse Inspectie Werk en Sociale Economie niet bevoegd.
De controles worden dan ook uitgevoerd door de federale collega’s. Indien noodzakelijk en
door de samenwerking tussen de gewestelijke en federale inspectiediensten binnen de
arrondissementele cellen, zal mijn inspectie eventuele controles uitvoeren binnen haar
bevoegdheden in wegrestaurants. Dat is een antwoord op uw opmerking, mijnheer Van den
Heuvel.
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De administratie van minister Crevits heeft alle concessiehouders gevraagd het schriftelijk
bewijs te leveren dat zij voldoen aan de sociale wetgeving. Het antwoord was dat Carestel
een contract had afgesloten met een onderaannemer voor het onderhoud van zijn sanitair en
dat het niet verantwoordelijk gesteld kon worden voor de daden van deze firma en dat het
contract met de firma was opgezegd. Voor haar administratie was daarmee de zaak
afgesloten.

Er wordt door de regelmatige inspecties nu veel nauwer toegezien op dit soort toestanden.
Overtredingen worden gerapporteerd en gesanctioneerd door het opstellen van een proces-
verbaal.

De heer Bart Van Malderen: Dank u voor het antwoord, minister. Het lijkt me een
typevoorbeeld van iets dat de nieuwe Federale Regering hopelijk zo snel mogelijk aanpakt.
Ook Vlaanderen kan stappen zetten, daarvoor staan er aanwijzingen in het regeerakkoord.

De concessie-uitbater sluit een onderconcessie af en die gaat nog een onderaannemer in
dienst nemen. Het is het systeem van de bouw, waar op een werf verschillende firma’s door
elkaar lopen en niemand weet wie waar aan de slag is, met alle gevolgen. Er zijn voorstellen
om te werken met hoofdelijke aansprakelijkheid van de hoofdaannemer. Er moet federale
wetgeving komen om dat te regelen.

Dat neemt niet weg dat het mogelijk is om in concessies uitdrukkelijk te verwijzen naar
sociale criteria. Uit uw antwoord leid ik af dat dat niet het geval is. In het regeerakkoord staat
nochtans dat men kan werken met sociale clausules bij overheidsopdrachten. Minister-
president Peeters zou daaraan werken. Dit lijkt me een goed voorbeeld te zijn van hoe het
kan: criteria inschrijven in een concessie. Dan maakt het mee deel uit van de evaluatie die de
ambtenaren jaarlijks doen. Als die vandaag enkel kijken naar netheid en respect voor de
infrastructuur, staat de radar niet op voor andere sociaalrechtelijke mistoestanden, die in een
perfect nette omgeving kunnen gebeuren.

Belgian Shell zegt dat ze het niet weten, maar hetzelfde geldt voor hen: zij kunnen eisen
stellen aan hun onderaannemers. Het is een kwestie van maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Iedereen heeft er de mond van vol, maar als het over een onderaannemer gaat, is
het blijkbaar niet meer van toepassing. Ik vraag met aandrang dat we daar bij toekomstige
concessies de nodige aandacht aan besteden en dat de controlerende ambtenaren ook daarover
vragen stellen. Er bestaat geen discussie over dat die praktijken op zich bijzonder laakbaar zijn.

Minister Philippe Muyters: Ik geef uw voorstellen aan minister Crevits, mijnheer Van
Malderen, om te kijken wat ze er verder mee doet.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

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
implementatie van het decreet inzake private arbeidsbemiddeling
- 320 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Op 24 november 2010 hebben we in de plenaire vergadering,
na levendige debatten in deze commissie, het ontwerp van decreet betreffende de private
arbeidsbemiddeling goedgekeurd. De tekst werd op 29 december 2010 gepubliceerd, bijna
een jaar geleden. Ik herinner me dat er een urgente nood was, reden te meer om te peilen naar
de stand van zaken van de implementatie.
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Ik verwijs naar het IAO-verdrag (Internationale Arbeidsorganisatie) van 1997, dat de basis
vormt van het decreet en van de Vlaamse regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling.
Daarnaast gaf de Europese Dienstenrichtlijn mee de aanleiding om het decreet aan te passen.

Er waren ook opportuniteitsredenen om het aan te passen. Naar aanleiding van berichten in de
media over discriminatie in uitzendkantoren heb ik samen met heel wat andere collega’s
vragen gesteld. Op 28 juni 2011 hadden we in de commissie een interessante gedachte-
wisseling met vertegenwoordigers uit de sector naar aanleiding van een onderzoek van
Federgon.

Minister, ook hebt u met uw Nederlandse collega een intentieverklaring ondertekend om
grensoverschrijdende uitzendfraude aan te pakken. Om tot een uitwisseling van gegevens te
komen via de elektronische uitwisseling van gegevensstromen tussen actoren, of zij hun zetel
in Vlaanderen hebben of niet, die bij de toepassing van de controle van de regelgeving zijn
betrokken, werd een concreet stappenplan opgenomen.

Minister, uw stappenplan bevat de volgende aspecten, ik citeer: “Ik zal naar mijn federale
collega toe het initiatief nemen om de ondertekeningsprocedure met betrekking tot het
samenwerkingsakkoord zo spoedig mogelijk te finaliseren. Ondertussen zal ik met mijn
federale collega’s contact opnemen om te kijken welke gegevens kunnen worden
uitgewisseld, en hoe deze uitwisseling kan worden gerealiseerd. Van zodra over deze
gegevensuitwisseling een akkoord bestaat, zal mijn administratie een machtigingsaanvraag
voor het bevoegde Sectoraal Comité van de Privacycommissie voorbereiden, en kan hierover
feedback worden gegeven aan de sociale partners. Eenmaal het bevoegde Sectoraal Comité
van de Privacycommissie machtiging heeft verleend, kan met de technische voorbereidingen
voor deze gegevensuitwisselingen worden gestart.”

Minister, kunt u een stand van zaken geven met betrekking tot de implementatie van het
decreet inzake private arbeidsmarktbemiddeling? Kunt u een overzicht geven van de
uitvoeringsbesluiten die gevolgd zijn uit het decreet? Kunt u een stand van zaken geven met
betrekking tot de gedragscode? Dat was immers ook een innovatie van het decreet. De
opstelling zou gebeuren in overleg met de sociale partners. Kunt u dat bevestigen? Kunt u de
afdwingbaarheid garanderen? Graag krijg ik ook een stand van zaken met betrekking tot het
stappenplan. Er is een hele discussie geweest over het aanmelden bij de Europese diensten. Is
dat gebeurd? Daar ga ik van uit. Wat was de reactie van Europa?

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: De commissie heeft destijds heel wat tijd gestoken in het decreet,
daarom willen we ons graag aansluiten bij de vraag van de heer Van Malderen. Er wordt
verwezen naar de intentieverklaring met de Nederlandse minister in verband met grens-
overschrijdende fraude, wat tot spectaculaire verhalen heeft geleid. Blijkbaar kloppen er daar
wel enkele van. Zijn er ook plannen om dat met andere landen te doen? Ik veronderstel dat
Nederland geen unicum is. Er zullen ook wel malafide uitzendbureaus zijn in andere landen.

Dat wordt ons ook door mensen van Inspectie gezegd. Inspectie laat zich dikwijls afschrikken
door buitenlandse firma’s, zeker in de bouwsector, omdat er dan documenten moeten worden
geleverd en vertalingen aangevraagd. Het is misschien een beetje een simpele voorstelling
van de zaak, maar er wordt gezegd dat men nog liever aan de overkant een Belgische of een
Vlaamse firma controleert dan een firma van buitenlanders, omdat men weet wat men zich
dan op de hals haalt. Bent u daarvan op de hoogte? Klopt het of zijn het stadsverhalen?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Laurys, de meest voorkomende problemen waren er
met Nederland. Het zijn geen Nederlanders, maar Polen die via Nederland naar hier komen,
omdat ze zo onze wetgeving kunnen omzeilen. Daarom heb ik een eerste stap gezet naar
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Nederland. Ik heb van andere landen niet dezelfde reacties gekregen. Ik plan vandaag niet om
met andere landen iets af te sluiten.

Ik heb geen melding ontvangen dat dat het geval zou zijn bij Inspectie. Ik laat het zeker
nakijken.

Mijnheer Van Malderen, de regelgeving is sinds 1 januari 2011 effectief van toepassing en
wordt door de Inspectie Werk en Sociale Economie echt gecontroleerd.

Ik geef een overzicht van de uitvoeringsbesluiten die we hebben genomen. Het eerste is een
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet van 10
december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling. Dat is een uitvoeringsbesluit. Er is
een ministerieel besluit van 4 februari 2011 over de samenstelling van de adviescommissie
voor uitzendactiviteiten en één van 11 april 2011 tot erkenning van de beroepsfederaties,
vermeld in artikel 2 ten zesde van het uitvoeringsbesluit van 10 december 2011. Meer
informatie kunt u vinden op www.werk.be.

De gedragscodes zijn opgenomen in de bijlagen 2 tot en met 4 van het uitvoeringsbesluit en
maken derhalve integraal deel uit van de regelgeving. De sociale partners hebben we eind
2010 geconsulteerd bij de opstelling daarvan. Doordat de beroepsfederaties ervoor gekozen
hebben geen afzonderlijke gedragscodes op te stellen, zijn de gedragscodes in de bijlagen 2
tot en met 4 op grond van artikel 19 van het uitvoeringsbesluit van toepassing. De
afdwingbaarheid kan door de Inspectie Werk en Sociale Economie worden gegarandeerd via
verschillende artikelen in het decreet op de private arbeidsbemiddeling en in het Inspectie-
decreet van 30 april.

Het stappenplan met betrekking tot de uitwisseling van gegevens is niet echt heel vlot
gelopen bij een regering van lopende zaken. Ik ga ervan uit dat we nu snel naar een
versnelling kunnen gaan. Deze week heb ik eindelijk een door alle bevoegde ministers – al
zijn er nog wel bij van de regering van lopende zaken –, getekend exemplaar van het ontwerp
van samenwerkingsakkoord ontvangen. Er werd ook gemeld dat op federaal vlak een
voorontwerp van wet zou worden opgesteld ter bekrachtiging, maar dat heb ik nog niet
gezien. Ik hoop dat het nu met de nieuwe ministers snel gaat. Ik denk dat dat mogelijk is met
minister De Coninck en staatssecretaris Crombez, zeker als u dat steunt.

Met betrekking tot de gegevensuitwisseling werd op initiatief van mijzelf en mijn
administratie het initiatief genomen tot overleg met de federale staatssecretaris bevoegd voor
fraudebestrijding, met de directeur van het SIOD-directiecomité (sociale inlichtingen en
opsporingsdienst), de federale dienst Toezicht Sociale Wetten en de sociale inspectie ter
ontsluiting van Limosa. Mijn afdeling heeft een machtiging daartoe, maar deze kan nog niet
worden aangewend omdat deze databank via het Genesisplatform beschikbaar is, waartoe de
afdeling nog geen toegang heeft. De afspraak was dat, in afwachting, reeds via streefproef
een aantal gegevens van buitenlandse bureaus, in batchvorm, zouden worden bezorgd. Dit
initiatief wordt thans verder ontwikkeld. We hebben niet gewacht tot alles rond is, we
proberen via steekproeven al stappen vooruit te zetten. Op het operationele vlak is er overleg
met betrekking tot de controles buitenlandse bureaus in de arrondissementele cellen en met
een aantal auditoraten, onder meer inzake buitenlandse dienstverleners.

België en Vlaanderen werd onder andere wegens de niet-tijdige omzetting van de
Dienstenrichtlijn op het vlak private arbeidsbemiddeling in gebreke gesteld. De nieuwe
regelgeving werd op 10 januari 2011 gemeld aan de Europese Commissie. Op grond hiervan
werd de ingebrekestellingsprocedure stopgezet.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Er wordt aan gewerkt. Ik heb niet goed begrepen hoe het zit
met de databanken, het Genesisplatform en de steekproeven. Kunt u dat nog meer uitleggen?

http://www.werk.be/
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Ik heb nog een boodschap aan de enige hier afwezige partij vandaag, namelijk LDD. Ik
herinner me dat de heer Bouckaert hier heel veel misbaar maakte over de maatregelen die we
hadden ingeschreven. Hij beweerde dat ze pertinent in tegenspraak waren met de
Dienstenrichtlijn en dat heel onze regelgeving zou worden afgeschoten met het grootste
kanon dat Europa kon bovenhalen. Uit het laatste deel van uw antwoord blijkt dat dat een
luchtkasteel van de heer Bouckaert was. Maar dat is voor zijn rekening.

Minister Philippe Muyters: Ik heb begrepen dat we wel machtiging maar nog geen toegang
tot het platform krijgen. We zouden de informatie mogen krijgen, maar we kunnen er niet
aan.

De heer Bart Van Malderen: U kunt niet inloggen?

Minister Philippe Muyters: Inderdaad. Met de steekproeven hebben we al iets kunnen doen,
maar ik hoop dat het nu veel sneller gaat.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

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
arbeidskaarten voor inwoners van Roemenië en Bulgarije
- 321 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Vandaag geldt een overgangsbepaling voor Roemenen en
Bulgaren. De andere inwoners van de lidstaten van de Europese Unie zijn vrijgesteld van het
bezit van een arbeidskaart. Voor Roemenen en Bulgaren geldt de overgangsperiode tot 31
2011. Als de overgangsperiode niet wordt verlengd, zullen de Roemeense en Bulgaarse werk-
nemers na die datum worden vrijgesteld om een arbeidsvergunning aan te vragen in België.

Tot op vandaag moeten ze een arbeidskaart B aanvragen. Er is wel een uitzondering voor
knelpuntberoepen. Werkgevers kunnen arbeidsvergunningen aanvragen, ook wanneer de
betrokkene reeds in België verblijft. Na een tewerkstelling van twaalf maanden met een
arbeidskaart B, heeft de Roemeen of Bulgaar toegang tot alle beroepen.

Een persoon met de Bulgaarse of Roemeense nationaliteit die tewerkgesteld wil worden, kan
zich in verschillende situaties bevinden naargelang zijn verblijfsstatuut en afhankelijk
daarvan in meer of mindere mate toegang hebben tot onze arbeidsmarkt. Er werden drie
categorieën uitgewerkt om de dienstverlening naar deze doelgroep af te stemmen. Het einde
van deze overgangsperiode nadert en dit heeft mogelijk gevolgen voor het beleid.

Minister, bevestigt u het einde van deze overgangsperiode? Indien ja, welke gevolgen heeft
dit voor onze arbeidsmarkt? Indien neen, acht u een verlenging van de overgangsperiode
mogelijk? Hebt u hierover reeds overleg gehad? Zo ja, wat was hiervan het resultaat?

Hoe schat u de impact van het aflopen van deze overgangsperiode in op de beschikbare
(knelpunt)vacatures? Welke praktische regelingen zijn er nodig als we de overgangs-
maatregel niet verlengen? Plant u informatiecampagnes om deze wijziging te communiceren?
Hebt u reeds contact gehad met minister Bourgeois over het wijzen van Roemeense of
Bulgaarse werknemers op hun realistische kansen op onze arbeidsmarkt? Ik verwijs naar de
ruime Roma-problematiek.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: We hebben het daarover gehad bij de bespreking van de begroting en
de beleidsbrief. Er is in de media wat heisa rond geweest. Ze hebben zelfs professor Blanpain
nog eens opgetrommeld om een en ander scherp te stellen. Dat is een gave van de man, dat
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geef ik toe. Ik was ook van plan om hier een vraag om uitleg over te stellen. Dat is niet
gebeurd omdat de adviezen van de sociale partners unaniem in dezelfde richting gaan. Ze
stellen voor om de grenzen open te stellen, over twee jaar moet dat toch gebeuren. Als we de
regeling willen verlengen, zouden we moeten aantonen dat de arbeidsmarkt ontwricht is. We
kunnen ons daar inderdaad vragen over stellen, maar alle betrokkenen waren het dus eens
over openstelling. Het is misschien een manier om misbruiken te vermijden. Hoe strenger de
wetgeving, hoe creatiever men moet zijn. We bereiden ons het best voor op de openstelling
door proactief op te treden.

Mijnheer Van Malderen, dat is toch een beslissing van de federale minister van Werk? U zit
toch dicht bij de bron? (Gelach)

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Zoals de heer Laurys zegt, kiezen de sociale partners voor
openstelling. Die komt er toch aan, dan moeten we er toch mee omgaan.

Hebt u contact opgenomen met de steden? Er zijn steden met problemen door de migratie
vanuit Roemenië en Bulgarije. Dit zou een impact kunnen hebben voor hen. In die zin denk
ik dat het beleid rekening moet houden met de steden en hen moet meenemen als partners
hierin.

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Mijnheer Van Malderen, ik wil erop wijzen dat het hier over
een federale materie gaat en dat de federale overheid de volledige beslissingsbevoegdheid
heeft over het al dan niet openstellen van de grenzen.

De tweede overgangsperiode loopt inderdaad af op 31 december 2011. De EU-lidstaten
hebben nog een mogelijkheid om die met twee jaar te verlengen. Ze moeten die beslissing
dan inderdaad motiveren.

Ik kan u vertellen dat ik geïnformeerd ben dat de federale minister van Werk op de
ministerraad van morgen een voorstel zal voorleggen om de overgangsmaatregelen te
verlengen en dat ze daartoe ook de nodige koninklijke besluiten zal voorleggen.

Een van de belangrijkste motiveringen daarbij is blijkbaar dat alle buurlanden een verlenging
van de maatregelen plannen. Het advies dat wij vanuit Vlaanderen hebben gegeven, is wat het
is. De minister heeft de beslissing genomen.

De voorzitter: De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen: Minister, ik dank u voor het antwoord. De overgangs-
maatregelen lopen sowieso af. Wij moeten onze arbeidsmarkt voorbereiden. Daar zijn ook
positieve aspecten aan, als een aantal voorwaarden ingevuld zijn. De heer Laurys heeft
verwezen naar de mogelijkheid om een aantal misbruiken gemakkelijker aan te pakken op het
moment dat de mogelijkheden voor mensen om legaal te werken, groter zijn. Dat zou correct
kunnen zijn. Ik merk dat auditeurs van arbeidshoven ook in die richting denken.

Ten eerste is er de timing. Wanneer laat je dat dan aflopen? Ten tweede heb je de context.
Groot-Brittannië heeft zijn grenzen opengesteld, eigenlijk al van bij het begin. Andere landen
rondom ons hebben dat niet gedaan. Als wij morgen als enige onze grenzen openstellen,
riskeer je een aanzuigeffect dat onze capaciteiten zou kunnen overstijgen.

Bovendien lijkt het mij niet risicoloos om die uitbreiding te doen op een moment dat een
aantal federale maatregelen nog niet zijn uitgevoerd. Men zal op federaal niveau bijvoorbeeld
werk moeten maken van de gegevensuitwisseling. Er is ook het verhaal van de
ketenverantwoordelijkheid.

Als Vlaanderen moeten we heel goed inschatten wat de impact van een en ander zal zijn op
onze eigen werking. Op het moment dat de regelgeving rond arbeidskaarten B voor die groep
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wegvalt, zul je daar minder werk hebben. Je zult dat voor een deel moeten opvangen met
bijvoorbeeld de werkwinkels. Ik verwijs naar het project in Gent tussen VDAB, OCMW en
anderen. Men bereikt daar 10 procent van de doelgroep. Als de mensen in de werkwinkels die
andere 90 procent er nog eens bij krijgen, kan men de reguliere dienstverlening bijna niet
meer uitoefenen. In andere steden kun je wellicht gelijkaardige verhalen horen.

Ik kan u vanuit de praktijk meegeven dat wij op RESOC-niveau (regionaal sociaal-
economisch overlegcomité) nu overal de cijfers aan het opvragen zijn in kleinere gemeenten
en kleinstedelijke gebieden, omdat daar de absolute cijfers lager zijn. Maar als je de som zou
maken, betekent het op werkwinkelniveau heel vaak wel een gevoelige verhoging van de
werklast. Het is hoegenaamd geen kritiek, minister, het zijn enkele bedenkingen. We moeten
er ons echt voor wapenen om klaar te zijn – wanneer het ook komt – voor het opengaan van
die markt, met zijn uitdagingen, maar ook met zijn positieve effecten.

De voorzitter: De heer Janssens heeft het woord.

De heer Chris Janssens: Minister, u hebt in uw antwoord verwezen naar het federale
dossier, dat morgen door de nieuwe minister van Werk zal worden voorgelegd op de
ministerraad. U zei daarbij dat het advies van de Vlaamse Regering is wat het is. Mag ik
daaruit begrijpen dat het in tegenstrijd was met wat morgen wordt voorgelegd? Zo ja, waarin
verschilde u dan van mening?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: De heer Van Malderen heeft naar voren gebracht waarom hij
denkt dat de beslissing op federaal niveau in de juiste richting gaat. Vanuit Vlaanderen, en
echt alleen vanuit Werk bekeken, hadden we gezegd dat die verlenging niet nodig was,
conform met wat de sociale partners en anderen ons hadden gezegd. Onze vraag was wel om
alle mogelijke misbruiken die in de praktijk bestaan, in te dijken.

De indruk die ik nu krijg, is dat men die twee jaar nog wil gebruiken om de misbruiken te
kunnen indijken. Het accent vanuit Vlaanderen was terecht vanuit Werk geplaatst. De heer
Van Malderen heeft al aangegeven dat hij daar ook de voordelen van ziet. Het is een ‘ja,
maar’ of een ‘neen, tenzij’. Het is nu wat het is. Daarmee heb ik ook op uw vraag
geantwoord, mijnheer Janssens.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Yamila Idrissi tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
financiële onzekerheid van SYNTRA Brussel
- 424 (2011-2012)

Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister
van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de leertijd en
SYNTRA Brussel
- 445 (2011-2012)

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Voorzitter; minister, collega’s, de afgelopen weken trok SYNTRA
Brussel aan de alarmbel. Net nu SYNTRA Brussel een financieel gezond Nederlandstalig
opleidingscentrum voor zelfstandigen en kmo’s heeft uitgebouwd en antwoorden biedt op de
specifieke Brusselse en grootstedelijke uitdagingen, kampt de organisatie met onduidelijkheid
over haar financiële toekomst. Sinds 2003 is het aantal opleidingen van SYNTRA Brussel
verdubbeld. Het biedt daarmee een antwoord op de specifieke uitdagingen en opportuniteiten
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die eigen zijn aan Brussel. Kortom: er zijn groeikansen te over, maar tegelijk dreigen er
moeilijkheden.

SYNTRA geeft aan dat indien zou worden beslist om de Brusselnorm te laten vallen, alle
reserves die gedurende acht jaar werden opgebouwd, meteen weg zouden vallen. Het
mogelijk verlaten van de Brusselnorm zou de doodsteek betekenen voor SYNTRA Brussel.
Nochtans wordt vanuit de overheid gevraagd om het cursusaanbod voor jongeren en
volwassenen af te stemmen op de grootstedelijke behoeften. SYNTRA Brussel speelt daar
gepast op in met een cursusaanpak en -aanbod dat perfect is afgestemd op de Brusselse
realiteit.

Brussel staat met zijn jonge, vaak laaggeschoolde bevolking voor immense uitdagingen.
SYNTRA Brussel wil zich net tot die jongeren in Brussel richten en hun handvatten
aanreiken, zodat ze kunnen aansluiten op de arbeidsmarkt. 22 tot 24 procent van de
leerplichtige jongeren bevinden zich in het Nederlandstalige onderwijs. Die jongeren kunnen
onder meer in het geval van schoolmoeheid of in het kader van heroriëntatie bij SYNTRA
Brussel terecht voor het leertijdprogramma, dat hun de mogelijkheid biedt om bij een
ondernemer een vak te leren.

Minister, het hoeft geen verder betoog dat de inspanningen van SYNTRA Brussel van groot
belang zijn voor de toekomst van Brussel en zijn jongeren. De onzekerheid over de financiële
toekomst van de organisatie dient dan ook zo snel mogelijk te worden uitgeklaard. Bevestigt
u dat er voor de opleidingsvorm in Brussel een aparte financiering moet zijn, of opteert u
voor het verlaten van de Brusselnorm? Wanneer valt de beslissing hieromtrent en zal
SYNTRA Brussel duidelijkheid hebben over zijn financiële toekomst?

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, collega’s, de vraag gaat inderdaad over de positie
van leertijd in Brussel, meer bepaald binnen de werking van SYNTRA Brussel. Ik weet dat in
deze commissie geregeld wordt gedebatteerd over het systeem van leertijd.

Ik heb ook gezien dat sinds vele jaren het aantal mensen dat leertijd volgt, daalt. Er was in
2010 even een kleine positieve noot, maar sindsdien dalen we opnieuw. Dat geldt ook voor
Brussel. Mevrouw Idrissi zei het al: een organisatie zoals SYNTRA en een systeem zoals
leertijd kunnen in Brussel buitengewoon belangrijk zijn gezien de moeilijke situatie waarin
heel wat mensen, ook jongeren die geen diploma of werk hebben, zich bevinden. SYNTRA
kan voor hen een oplossing bieden via het systeem van leertijd.

Minister-president Peeters was enkele weken geleden op bezoek bij een aantal organisaties in
Brussel, onder andere bij SYNTRA Brussel. Er werd daar inderdaad, zoals mevrouw Idrissi
het stelde, aan de alarmbel getrokken. Het eventuele wegvallen van de Brusselnorm, die
vandaag bestaat voor de werking van SYNTRA Brussel, zou de organisatie in een onmogelijk
parket doen verzeilen. De leiding van SYNTRA zei ook heel duidelijk dat SYNTRA Brussel
anders moet en wil werken. Een diverser cursusaanbod moet grootstedelijker zijn. De
organisatie moet zich misschien ook meer dan vandaag richten op anderstalige cursisten. Ook
de overheid vraagt haar die weg op te gaan.

Minister, kunt u een korte evolutie geven van het aantal leerlingen die in SYNTRA Brussel
leertijd volgen sinds 2005? Dat is een belangrijke vraag omdat in een stad waarin de
maatschappelijke vragen zich opstapelen een eventuele daling van dat aantal sterker is dan de
dalende trend in de andere SYNTRA’s in Vlaanderen. Minister, hebt u contact gehad met
SYNTRA Brussel nadat zij de alarmbel hebben geluid? Hebt u overlegd over de wijze
waarop de werking van SYNTRA Brussel blijvend kan worden ondersteund? En de
belangrijkste vraag: hoe zit het in de toekomst met de Brusselnorm die vandaag bepaald is
door een besluit van de Vlaamse Regering? Ik hoor dat er wordt gesleuteld aan het decreet
over SYNTRA. Wordt de Brusselnorm behouden? Zal de Vlaamse Regering ervoor kiezen
om specifiek ten aanzien van SYNTRA Brussel dat veiligheidsmechanisme te behouden?
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De voorzitter: Mevrouw Fournier heeft het woord.

Mevrouw Martine Fournier: Minister, enkele weken geleden hadden we het in deze
commissie over de problematiek van leertijd in het algemeen. Hier gaat het over de leertijd in
Brussel. Ik kan mij indenken dat de problemen in Brussel totaal anders zijn dan in
Vlaanderen. Ik zei toen dat 18 procent van de leerlingen die hun leertijd hebben beëindigd
zelfstandig zijn. Minister, is dat cijfer even positief in Brussel? Ik had ook een bijkomende
vraag over de EVC’s (Erkenning van Verworven Competentie) die niet in het onderwijs
verworven zijn. U zei dat er samen met het onderwijs een debat zou plaatsvinden. Hoe
concreet zijn die contacten met het onderwijs al? Wanneer zal dat debat plaatsvinden? Hoe
ruim ziet u het?

De voorzitter: Mevrouw Zamouri heeft het woord.

Mevrouw Khadija Zamouri: Minister, mijn bezorgdheid gaat niet uit naar de instelling
SYNTRA Brussel, maar naar het goed vervullen van de opdrachten, waarvoor zowel de
Vlaamse overheid als de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) op SYNTRA Brussel
rekenen. Ik heb het dan over hun opdrachten in verband met de opleiding naar zelfstandig
ondernemen, de leertijd, het bereiken van doel- en kansengroepen en – wat toch vooral in
Brussel een prangende problematiek is – hun potentiële bijdrage om via het zelfstandig
ondernemen de (jongeren)werkloosheid te bestrijden. Minister, ik vermoed dat ik u niet zal
moeten overtuigen, maar zelfstandige ondernemers en kmo’s zijn een sociaal-economische
motor voor het creëren van onze welvaart. Ik weet dat u daar achter staat.

In 2010 stonden 86.630 Brusselse verzekeringsplichtigen, dat zijn zelfstandigen en hun
helpers, in Brussel ingeschreven in de statistieken van het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). Uit een studie van UNIZO in 2010 leerde ik dat
Brussel meer dan 100.000 kmo’s telt.

Maar er is nog een tweede reden waarom ik de opdrachten van SYNTRA in het algemeen en
dus ook in Brussel belangrijk vind. Vorige week nam ik deel aan een debat op een congres in
Antwerpen waar het jaarboek 2011 ‘Armoede en Sociale Uitsluiting’ werd voorgesteld.
Daaruit bleek dat er een nieuwe vorm van armoede is. In 2006 viel 33 procent van de
zelfstandigen in België op basis van hun inkomen onder de armoedegrens. 15 procent van de
zelfstandigen viel voor een periode van 6 jaar met hun inkomen onder de armoedegrens. Ter
vergelijking: van de totale werkende bevolking in België valt 6 procent onder de
armoedegrens. De onderzoekers van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) besluiten
dan ook dat zelfstandigen een hoog risico lopen om in de armoede te belanden. Ze pleiten
voor meer en toegankelijke opleidingen.

Minister, ik wil hiermee onderstrepen dat opleiding een middel moet zijn tot meer en beter
ondernemen. Meer en beter ondernemen is een manier om sociaal-economische ontwikkeling
te creëren en bovendien ook een middel voor een niet-onaanzienlijke bevolkingsgroep om uit
de armoede te blijven of er zo snel mogelijk uit te geraken. Vandaar dat de financiële
gezondheid van SYNTRA Brussel – in het complexe en moeilijke Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest – zeker de aandacht verdient.

SYNTRA Brussel ontstond in 2003 uit de restanten van het ter ziele gegane Infobo en
Brucemo. Sindsdien kende het centrum een sterke groei. Een artikel in Brussel Deze Week
stelt dat een verdubbeling nog een onderschatting is. Zowel in het kader van de
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en SYNTRA Vlaanderen als in het kader
van het nieuwe aankomende decreet op SYNTRA Vlaanderen werd aangekondigd dat de
financieringsmodaliteiten voor SYNTRA zullen worden herbekeken.

SYNTRA Brussel geniet sinds zijn ontstaan in 2003 een in vergelijking met andere
SYNTRA’s voordelige financiering door de zogenaamde X-factor, de Brusselfactor. Dat lijkt
me gezien de kleine schaal van het centrum en de moeilijke Brusselse context noodzakelijk
voor zijn voortbestaan. Ik deel dan ook de bezorgdheid van mijn collega’s voor deze Brussel-
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specifieke financiering. Deze financiering afbouwen zou in tegenspraak zijn met het
Brusselbeleid van deze en voorgaande Vlaamse regeringen, die altijd een punt maakten van
hun beleid in de gemeenschapsmateries. Ik sluit me dan ook aan bij de vragen van mijn
collega’s over de toekomst van de specifieke Brusselse financiering.

Minister, ik ben nog niet lang Vlaams parlementslid. In mijn vorig leven was ik
kabinetsmedewerker van minister Jean-Luc Vanraes, die in de VGC bevoegd is voor
beroepsopleiding. Mijn directe collega’s behartigden er onder meer de investeringsaanvraag
van SYNTRA Brussel voor de uitbreiding van de campus op Tour & Taxis. Ik ben heel blij te
vernemen dat het college van de VGC in november besliste tot het toekennen van een
investeringssubsidie van 350.000 euro.

Ik vernam ook dat in het kader van de Brusselstrategie van SYNTRA Brussel het Federaal
Impulsfonds voor Migrantenbeleid voor 2012 een subsidie goedkeurde van 30.000 euro voor
het voeren van gerichte communicatie naar Brusselse doel- en kansengroepen. De heer Delva
verwees daarnaar. Dat is niet evident. Ik weet dat SYNTRA Brussel strategieën uittekent om
beter in te spelen op de Brusselse ondernemers of ondernemers in spe en Brusselse
doelgroepen. Ik zou het bijzonder spijtig vinden als de vroegere en recente inspanningen van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie in gevaar komen doordat de Vlaamse Regering
besluiten neemt die de structurele werking van het centrum in gevaar kunnen brengen.

De voorzitter: Mevrouw Zamouri, normaal gezien hebt u twee minuten voor een vraag die
nog niet door de collega’s is gesteld.

De heer Bothuyne heeft het woord.

De heer Robrecht Bothuyne: Ik ben blij met de ruime belangstelling in de commissie voor
het SYNTRA-netwerk. Ik ben ook blij met het ontwerp van decreet dat de minister heeft
voorbereid, omdat het voor een deel de toekomst verzekert van het SYNTRA-netwerk, niet
enkel voor leren ondernemen, maar ook voor een specifiek opleidingsaanbod en de
structurele knelpunten.

In het interview in Brussel Deze Week werd verwezen naar het taalgebruik in het
cursusaanbod. Er zijn nu al opties genomen om bijvoorbeeld specifieke doelgroepen te
bereiken met ESF-projecten (Europees Sociaal Fonds) en tolken. Ze stellen zich ook de vraag
of het nuttig en nodig zou zijn om het Engels als voertaal te gebruiken in opleidingen en
cursussen. Hoe staat u daar tegenover?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Sta me toe dat ik op dat laatste niet antwoord. Dat is iets totaal
anders. Ik moet eerst bekijken hoe de situatie is.

Het overleg met Onderwijs is al op verschillende vlakken gevoerd. Er is administratief
overleg tussen de kabinetten en ik heb zelf maandag met minister Smet een overleg over
verschillende elementen tussen Onderwijs en Werk. Het is heel concreet. Laat ons toe te
overleggen en daarna met de resultaten naar buiten te komen.

Het voorontwerp van het SYNTRA-decreet, waar de heer Bothuyne blij mee is, is nu
ondertekend door de minister-president en door mij. Het zal een van de dagen aan het
parlement worden overgemaakt, waarna het kan worden geagendeerd en besproken in deze
commissie.

De nieuwe regelgeving over SYNTRA moet dan op basis van dat decreet verder worden
uitgewerkt. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat er aandacht wordt gegeven aan de
grootsteden en de specifieke situatie en de uitdagingen van elk afzonderlijk. SYNTRA
Brussel zal daarbij uiteraard worden betrokken. Er is nog tijd, er is niets beslist. Ik wacht de
onderbouwde voorstellen van het Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming af.
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Op mijn voorstel hebben we in de Vlaamse Regering op 25 november 2011, heel recent dus,
beslist dat er per SYNTRA tot en met 2015 minstens evenveel middelen worden toegekend
als in 2012. De onzekerheid over de financiële middelen en de paniek zijn echt niet nodig.
Tot 2015 blijven de middelen minstens gelijk, wat niet wil zeggen dat ze daarna automatisch
worden afgebouwd. Om alle discussies en onzekerheden weg te werken, is dat al
afgesproken. Er is dus, ook voor SYNTRA Brussel, geen sprake van financiële onzekerheid.

In verband met het opleidingsaanbod in Brussel is het zo dat SYNTRA Brussel zich positief
uitsprak over een rapport over het grootstedenbeleid dat door SYNTRA Vlaanderen werd
opgemaakt. Momenteel wordt in overleg, ook met SYNTRA Brussel, nagegaan hoe dit kan
worden omgezet in concrete acties.

Het aantal cursisten voor de leertijd is beperkt en daalde effectief van 47 in 2005-2006 naar
35 in 2010-2011. Dat is dezelfde, vergelijkbare tendens als gemiddeld in Vlaanderen. Er is
een strategisch plan voor de leertijd uitgewerkt, om die dalende trend om te buigen. Het
strategisch plan wordt momenteel uitgevoerd.

Verder ondersteunen we de inspanningen van SYNTRA Brussel om specifieke acties uit te
werken, gericht op de unieke positie van Brussel. De problemen zijn zeker gekend, zoals u
hoort. Er is zeker ook overleg waarbij SYNTRA Brussel betrokken is. Ik wens dat overleg en
de voorstellen nu verder af te wachten. De paniekreactie is voor niets nodig.

Mevrouw Yamila Idrissi: Dank u wel, minister. Het verheugt me dat de werking van
SYNTRA Brussel gegarandeerd is en dat er zekerheid is tot 2015. Uit uw antwoord leid ik af
dat het niet de bedoeling is om na 2015 naar een wurgoperatie te gaan. Er is eigenlijk geen
reden tot paniek. Dan vraag ik me af waarom de instelling aan de alarmbel trekt, maar die
vraag moet ik niet aan u stellen.

De heer Paul Delva: Ik dank u voor uw antwoord, minister. Er is een financiële garantie voor
SYNTRA Brussel tot 2015. Ik heb u ook gevraagd naar het besluit dat de Brusselnorm regelt
voor SYNTRA Brussel. Het is heel goed dat het tot 2015 gegarandeerd is, maar dat biedt
uiteraard geen enkele zekerheid op langere termijn. Ik heb begrepen dat alle SYNTRA’s
dezelfde middelen houden als vandaag. Tot 2015 is dat prima. Maar wat gebeurt er daarna? Is
het de bedoeling om die norm te behouden of niet?

Minister Philippe Muyters: Ik heb naar voren gebracht dat de aandacht voor Brussel zal
blijven, maar laat ons kijken wat moet worden veranderd en wat niet. Ik wil geen
onzekerheid, daarom geven we nu drie jaar financiële zekerheid. Laat ons de voorstellen nu
verder uitwerken in het kader van het nieuwe SYNTRA-decreet. Ik kan nu niet antwoorden of
de Brusselnorm na 2015 nog zal bestaan, want we zullen de bespreking aangaan. In 2015 is er
nota bene wellicht een andere Vlaamse Regering.

Men is onzeker omdat men niet weet wat er nu in de besprekingen naar voren komt. We
geven financiële zekerheid. U vraagt allemaal dat we aandacht hebben voor Brussel. Ik
verzeker u dat en benadruk dat SYNTRA Brussel zal worden betrokken bij alle besprekingen.
Vraag dan nu niet wat het resultaat zal zijn van die besprekingen. Laat ons die open voeren.
Ik geef u toch voldoende zekerheid, op financieel vlak en voor het belang dat wij hechten aan
wat SYNTRA in Brussel doet.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


