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Waarnemend voorzitter: de heer Peter Van Rompuy

Vraag om uitleg van de heer Koen Van den Heuvel tot de heer Philippe Muyters,
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over
de doelgroepenkorting en het concurrentiepact
- 759 (2013-2014)

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

De heer Koen Van den Heuvel: Minister, ik zou een lange inleiding kunnen geven, maar
iedereen weet waarover het gaat. We zijn er allemaal van overtuigd dat we een prioriteit
moeten maken van onze concurrentiepositie.

Er zijn federale uitdagingen. Door de zesde staatshervorming kunnen we vanaf 1 juli 2014 meer
dan ooit Vlaamse middelen inzetten. Er zijn verkiezingen op 25 mei, maar toch wil deze
Vlaamse Regering dat voorbereiden wegens de urgentie. Dat is terecht, denk ik. In het Vlaamse
deel van het concurrentiepact is 125 miljoen euro gereserveerd. Het is voorbestemd om een
doelgroepenkorting te geven. De regering wil vooral de focus leggen op de min-30-jarigen en
de 55-plussers. Dat zou ingaan vanaf het laatste kwartaal, vanaf 1 oktober 2014. Het is
vervelend dat die verkiezingen daartussen zitten, maar het moet nu wel worden voorbereid.

Minister, hoever staat het met de voorbereiding van de invoering van de doelgroepenkorting
op 1 oktober? Hoe staan de sociale partners daartegenover? Hoe ziet u het vervolgtraject?
Hoe gaat u dat concreet aanpakken?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: We hebben in de Vlaamse Regering inderdaad afgesproken dat
mijn administratie het nodige doet om de bestaande doelgroepenmaatregelen en de wijze
waarop de Federale Regering haar lastenverlaging inzet, gedetailleerd in kaart te brengen op
basis van de meest recente gegevens. Een analyse van die screening van het doelgroepen-
beleid moet de beslissing met betrekking tot onze beleidsopties verder onderbouwen.

We hebben ervoor gekozen om te onderzoeken of we ons het best focussen op 55-plussers en
min-30-jarigen. Dat is nog niet definitief beslist. Dat zal mee blijken uit die analyse. We
zullen dan beslissen over de besteding van de 125 miljoen euro.

We hebben de sociale partners tijdens de zitting van de VESOC-werkgroep (Vlaams
Economisch Sociaal Overlegcomité) op 17 januari op de hoogte gebracht van de beslissing en
de aanpak van de Vlaamse Regering met betrekking tot de doelgroepenmaatregelen. Er komt
tussentijds overleg met de regeringspartners. Er is ten laatste een terugkoppeling naar de
sociale partners eind maart 2014.

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

De heer Koen Van den Heuvel: Minister, zal deze regering nog een concrete uitrol doen?

De voorzitter: De heer Rzoska heeft het woord.

De heer Björn Rzoska: Ik wil de vraag van de heer Van den Heuvel versterken. Wat zal er
tijdens deze legislatuur nog gebeuren tot 25 mei? Of is het uitgesloten dat de regering nog iets
doet op dit punt? Het concurrentiepact is van groot belang.

De heer Koen Van den Heuvel: Wat is er nog praktisch mogelijk?

Minister Philippe Muyters: We gaan eerst die analyse maken en op basis daarvan de
beslissingen voorbereiden. (Opmerkingen van de heer Koen Van den Heuvel)

Als we kunnen, zullen we nog beslissingen nemen. Ik kan dat nu nog niet zeggen. De
afspraak was dat we dat maximaal zouden voorbereiden en dat we al verder gingen dan bij
andere. De analyse van het doelgroepenbeleid en de mogelijke opties was niet voorzien in het
groenboek. Dat doen we nu toch. We gaan verder dan oorspronkelijk gepland was. Hoever
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we effectief kunnen gaan, zal blijken uit de gesprekken in de regering. Dat doelgroepenbeleid
gaat dan in vanaf het laatste kwartaal, meen ik.

De heer Koen Van den Heuvel: Neen, vanaf 1 juli.

Minister Philippe Muyters: Maar die maatregel gaat in vanaf het laatste kwartaal. De
volgende Vlaamse Regering heeft dan alleszins de mogelijkheid om tussen juli en het laatste
kwartaal de nodige maatregelen te nemen. Alle informatie zal echter zeker klaarliggen. Als
we al verder kunnen gaan, dan zullen we dat zeker niet laten, maar dat hangt ook enigszins af
van de sociale partners, en enigszins van de regering.

De heer Koen Van den Heuvel: Dat is duidelijk. Deze regering zal alles goed voorbereiden
en een keuzepalet voorleggen, zodat de nieuwe Vlaamse Regering, op voorwaarde dat die
relatief snel kan worden gevormd, dit tussen juli en oktober kan doen. Ik dank u.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

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 samenwerking
tussen Actiris en de VDAB
- 764 (2013-2014)

Vraag om uitleg van de heer Willy Segers tot de heer Philippe Muyters, Vlaams
minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de
gezamenlijke dienstverlening van de VDAB en Actiris
- 820 (2013-2014)

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Voorzitter, minister, geachte leden, in een artikel dat een paar weken
geleden is verschenen in de Brusselse pers, in Brussel Deze Week en op brusselnieuws.be, las
ik dat Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB een gezamenlijke dienstverlening zouden
plannen. Hoeveel en welke diensten zouden samenwerken, staat nog niet helemaal vast. Het
is echter blijkbaar wel zo dat het samen huisvesten van een aantal actoren, wat in een niet zo
ver verleden nog onmogelijk werd geacht, blijkbaar opeens wel in een versneld tempo een
feit zou kunnen worden. Dat is althans wat in het artikel wordt gezegd door Yves Bastaerts,
de nummer twee van Actiris.

Blijkbaar wordt er gezocht naar een nieuwe locatie voor ongeveer zeshonderd personeels-
leden. In het begin werd gekeken naar vijftien gebouwen. Nu zouden er nog vier gebouwen in
de running blijven: North Plaza in de Koning Albert II-laan, de Astrotoren in de nabijheid
van het Madouplein, het De Lignegebouw dichtbij de Nationale Bank van België en het
Pachecogebouw aan Passage 44. De heer Bastaerts, de adjunct-directeur-generaal van Actiris,
geeft aan dat men in de loop van 2015 naar de nieuwe hoofdzetel zou willen verhuizen.

Nu is een dergelijke samenwerking tussen deze organisaties hoopgevend. Ik steun dat ten
volle. Het is een kans om wars van de taalgrenzen samen te werken aan dezelfde, zeker ook
in Brussel belangrijke doelen van de tewerkstelling en de beroepsopleiding.

Minister, enkele maanden geleden heb ik u ook een vraag om uitleg gesteld over dit project.
U hebt me toen in deze commissie geantwoord dat voor de VDAB een dergelijk samenhuizen
niet evident was, omdat deze dienst al een aantal huurovereenkomsten heeft op diverse
Brusselse locaties, en het moeilijk ligt en duur zou zijn om die plots te moeten opzeggen. Een
half jaar later blijken de kaarten echter anders te liggen.

Minister, was u op de hoogte van deze evolutie in het dossier? Werd u actief betrokken bij
deze evolutie? Hoe evalueert u deze nieuwe wending in dit verhaal? U gaf vorig jaar in deze
commissie dus aan dat het veel geld zou kosten om de huidige huurcontracten van de VDAB
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op te zeggen in functie van een verhuis naar een nieuwe hoofdzetel, samen met Actiris en
Bruxelles Formation. Hoe zal dit probleem worden aangepakt, gezien de nieuwe wending die
we menen te ontwaren? Zullen die huurcontracten die nu lopen, dan toch worden stopgezet?

Er zijn momenteel nog vier mogelijke kandidaat-locaties. Dat blijkt uit de informatie
waarover ik beschik. Aan de hand van welke criteria zal worden bepaald welke locatie het
wordt? Wat is de timing ter zake?

– Mevrouw Patricia Ceysens, voorzitter, treedt als voorzitter op.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Voorzitter, minister, geachte leden, de heer Delva heeft de context
geschetst. Via de pers is bekendgemaakt dat er een principeakkoord is voor een gezamenlijke
dienstverlening door Actiris, Bruxelles Formation en de VDAB. De heer Delva heeft de vier
kandidaat-gebouwen ook al opgesomd. Eind februari zou bekend worden welk gebouw het
wordt.

De adjunct-directeur-generaal laat ook weten in de pers dat er enkele belangrijke voor-
waarden vooropstaan. Zo moet er onder meer sprake zijn van een centrale ligging voor de
werkgever en de werkzoekende, moet er voldoende ruimte zijn, namelijk minstens 24.000
vierkante meter, moet het gebouw modern zijn qua welzijn en veiligheid en in een aangename
buurt liggen.

Minister, klopt deze berichtgeving? Kunt u eventueel wat meer uitleg verschaffen over de
concrete invulling van deze gezamenlijke dienstverlening? Is er reeds een uitgetekend
tijdspad? Wanneer kan er effectief worden verhuisd? Vormen efficiëntiewinsten de voor-
naamste reden voor een gezamenlijke dienstverlening, of zijn er andere redenen? Hebt u er al
een beter zicht op welk gebouw het eventueel zou worden? Stelt u dezelfde voorwaarden als
de adjunct-directeur-generaal van Actiris?

De voorzitter: Minister Muyters heeft het woord.

Minister Philippe Muyters: Voorzitter, geachte leden, ik kan u bevestigen dat de VDAB
principieel bereid is om zijn dienstverlening in Brussel gedeeltelijk onder te brengen op een
nieuwe locatie. Ook ik was nooit principieel gekant tegen een verhuis naar Actiris. Ik kom
daar straks nog op terug.

Het is de bedoeling een functionele meerwaarde te bieden voor werkzoekenden en werk-
gevers door die diensten op één locatie te bundelen. Door die gezamenlijke locatie moet men
efficiëntiewinsten kunnen realiseren, niet enkel voor de instelling, maar uiteraard ook voor de
klanten. Ik kan nu nog niet zeggen hoe dat concreet zal gebeuren. Er is dus nog geen
beslissing over de uiteindelijke locatie, noch over een te volgen tijdspad.

Alleszins moet voor mij en voor de VDAB worden voldaan aan drie voorwaarden, wil men
tot een gezamenlijke huisvesting komen. Er moet een functionele meerwaarde zijn voor de
klanten. De zichtbaarheid van de VDAB bij publiek en klanten moet gewaarborgd blijven.
Het is immers belangrijk dat de VDAB als antenne van de Vlaamse overheid in de hoofdstad
wordt erkend en herkend. Ten slotte moet het scenario budgettair haalbaar zijn. Het is met
betrekking tot dat laatste dat er in het verleden wat problemen waren. Uiteindelijk doet
Actiris de aanbesteding, dus niet de VDAB. De VDAB zou in die gebouwen intrekken en
daar huren.

Het nieuwe feit is dat we er nu van uitgaan dat er een overheveling zou zijn van de diensten
van de VDAB die thans in de Wetstraat gevestigd zijn. Er is gebleken dat die locatie door de
Europese Commissie is gegeerd als bijkomende vestigingsplaats. Deze recente, reële
interesse om de VDAB-locatie te willen kopen, is dan ook de reden voor de nieuwe wending
in dit dossier. Dit is een nieuwe factor die bij de eerste bespreking niet bekend was en ook
nog niet gerealiseerd was. Dit wordt afgetast. We doen de twee bewegingen in een keer: we
diepen de reële interesse verder uit, en als we daar dan toch weg zouden gaan omdat het een
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opportuniteit is, wetende dat bij u allen de idee bestond dat als we ze kunnen bundelen, we
ook sterker staan, zijn we gaan horen bij Actiris of die mogelijkheid er nog altijd was omdat
men nog geen beslissing had genomen. Het zal moeten blijken of het budgettair haalbaar en
wenselijk is om te kunnen verkopen en de kosten te dragen voor de huurovereenkomst in het
nieuwe gebouw.

Dat is de stand van zaken. Wat de adjunct-directeur-generaal heeft gezegd, is juist. De
interesse is reëel en er is een nieuw feit ten opzichte van wat jullie in het verleden aan mij
hebben gevraagd.

De voorzitter: De heer Delva heeft het woord.

De heer Paul Delva: Minister, ik dank u voor het antwoord. Ik ben blij dat heel veel mensen
de meerwaarde zien van een dergelijk samenhuizen van al die actoren. Ik begrijp de
voorwaarde die de minister stelt. Ik kan ze onderschrijven.

Voor mij is het duidelijk sinds mijn vragen om uitleg wat de determinerende factor is geweest
om naar een dergelijke evolutie te gaan, namelijk de interesse van de Europese Commissie
voor het gebouw van de VDAB in de Wetstraat, waar ik niet van op de hoogte was. Ik hoop
echt dat dit dossier verder in dezelfde richting kan evolueren. Ik steun Actiris, de VDAB en
de minister in dit streven.

De voorzitter: De heer Segers heeft het woord.

De heer Willy Segers: Minister, ook ik dank u voor de verduidelijking, zeker wat het nieuwe
feit betreft, want dat werpt toch wel een ander licht op de zaak. Ik ga volledig akkoord met de
drie gestelde voorwaarden waar u ook achter staat. Ik denk dat het de logica zelve is wat
betreft Vlaamse aanwezigheid in Brussel, ook omtrent dit thema. Wij volgen dat uiteraard
verder op.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


