
Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over "de toepassing van 
tewerkstellingsmaatregelen op jongeren die door het OCMW begeleid worden" (nr. 19532) 
  
 05.02 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u weet dat het 
probleem van de jongerenwerkloosheid in heel Europa oplaait, vooral in het Zuiden, zoals in 
Griekenland, waar de jeugdwerkloosheid zelfs boven 50 procent uitstijgt. Het gemiddelde in 
Europa ligt op 23 procent, in België bedraagt het net geen 20 procent. 
  
De regering nam al verschillende goede maatregelen om de kansen voor jongeren, vooral voor 
laaggeschoolde jongeren, op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik denk daarbij concreet aan de 
tienduizend instapstages, maar ook aan Activa voor 27-minners. 
  
Om aan de instapstages te kunnen deelnemen, moeten de laaggeschoolde jongeren zich echter 
in de beroepsinschakelingstijd bevinden en gedurende minstens zes maanden bij de VDAB als 
niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven. Vooraleer hij van de Activavoordelen 
gebruik kan maken, moet een jongere in de voorafgaande achttien maanden minstens 
312 dagen als niet-werkende werkzoekende zijn ingeschreven. 
  
Jongeren die door het OCMW worden begeleid, kunnen echter niet rechtstreeks vanuit het 
OCMW of vanuit de begeleiding van het OCMW tot deze activeringsmaatregelen toetreden, 
wat volgens mij een gemiste kans is. 
  
Ik heb de volgende vragen. 
  

• Hoe motiveert u het feit dat jongeren die door het OCMW worden begeleid maar niet 
bij de VDAB zijn ingeschreven – soms gaat het om jongeren die eerst bij de VDAB 
waren ingeschreven, nadien werden geschorst en bij het OCMW zijn 
terechtgekomen – geen gebruik kunnen maken van voormelde 
activeringsmaatregelen? 

• Ondersteunt u de vraag van de OCMW’s en van de VVSG, die een en ander ook 
recent in haar nieuwsbrief heeft geschreven, om de nieuwe maatregelen ook voor die 
groep jongeren open te stellen? 

  
Mevrouw de minister, het is volgens mij belangrijk dat wij geen onderscheid maken op basis 
van de organisatie of de overheid die de werkloze jongere begeleid, zolang wij er maar voor 
zorgen dat wij meer mensen – in onderhavig geval meer jongeren – aan de slag krijgen. Dat is 
positief, want daarmee vergroten we het aantal werkenden. 
  
Ik weet wel dat ze dan niet uit de statistieken over de werklozen verdwijnen. De werkloze 
jongeren die door het OCMW worden begeleid, kunnen zodoende wel worden geholpen. Dat 
element moet vooropstaan, niet het feit dat zij niet zijn ingeschreven in de statistieken of niet 
door de VDAB zijn begeleid. 
  
Le président: Ne voyant pas les collègues associés à ces questions, nous allons écouter la 
réponse de Mme la ministre. Les questions jointes des collègues absents seront donc sans 
objet. 
  
05.03 Minister Monica De Coninck: Mijnheer de voorzitter, de beslissing om de bestaande 
lastenverlaging voor jongeren te versterken is ingegeven door het feit dat de 
werkloosheidsstatistieken van de eerste maanden van dit jaar duidelijk maakten dat de situatie 



inzake jeugdwerkloosheid absoluut niet aan de beterhand is. Voor de meest kwetsbare 
jongeren, namelijk die zonder diploma van het secundair onderwijs, werd het risico op 
langdurige schade steeds groter en kwam het er dus op aan om de inspanningen op te drijven. 
Vooral omdat we uit onderzoek weten dat jongeren die geen diploma middelbaar onderwijs 
hebben maar twee jaar ononderbroken werken, het niet beschikken over een diploma 
compenseren met hun ervaring.  
  
Zeker omdat de komende jaren veel mensen met pensioen gaan, vonden wij het nodig om 
ervoor te zorgen dat jongeren, ook jongeren zonder diploma middelbaar onderwijs, een 
stabiele tewerkstelling krijgen van twee of drie jaar. Zo kunnen ze dan eventueel doorgroeien 
naar een andere job.  
  
Er is ook geen verband tussen de invoering van deze maatregel en de implementatie van 
instapstages in bepaalde gewesten.  
  
De maatregel bestaat uit een tweeluik. Enerzijds is er een versterking van de RSZ-
vermindering voor werkgevers die jongeren uit de beoogde doelgroep aanwerven en, 
anderzijds, een verlenging van de duur van het voordeel van Activa. Vroeger was dat voor 
jongeren tot 25 jaar die een jaar werkloos waren. De maatregel waarover hier vragen worden 
gesteld, betreft een vorige beslissing. Toen werd beslist om het programma uit te breiden voor 
jongeren tot 27 jaar, die een jaar werkloos zijn en geen middelbaar diploma hebben. Gisteren 
hebben we beslist - het voorstel moet natuurlijk nog de verschillende procedures doorlopen –
 om het uit te breiden tot de leeftijd van 30 jaar, waarbij men slechts 6 maanden werkloos 
moet zijn. In die zin kunnen we de groep groter maken.  
  
Het komt er op neer dat de werkgevers die jongeren dan kunnen tewerkstellen. Daarbij draagt 
de werkgever de kostprijs van het nettoloon, terwijl alle andere loonkosten en het brutoloon 
door de overheid worden betaald. Ik stel het nu simpel voor; in de realiteit is het iets 
complexer.  
  
De maatregel valt dan ook volledig binnen de bevoegdheden van de federale overheid. We 
hebben op dat vlak geen overleg gehad met de Gewesten, maar de Gewesten moeten daaraan 
ook niet bijdragen. Bij de uitvoering zullen we de cijfers per Gewest kunnen aanleveren.  
  
Wat het budgettair aspect betreft, zal de versterkte lastenverlaging voor laaggeschoolde 
werkloze jongeren voor het begrotingsjaar 2013 geen meerkosten inhouden, omdat die 
maatregelen al bestonden. Het RSZ-voordeel voorziet vooral in een langere toekenning van 
het verminderingsforfait van 1 500 euro per kwartaal, namelijk gedurende twaalf kwartalen in 
plaats van acht kwartalen, dus drie jaar in plaats van twee jaar.  
  
Het Activavoordeel zal gedurende 36 maanden gelden in plaats van 16 maanden. Voor het 
RSZ-voordeel wil dat zeggen dat de verstrekte maatregel pas vanaf het negende kwartaal, te 
rekenen vanaf 1 juli 2013 een budgettair effect zal hebben, met andere woorden pas vanaf 
1 juli 2015. Voor het Activavoordeel zal het effect er pas zijn vanaf de zeventiende maand, 
gerekend vanaf 1 juli 2013, namelijk vanaf 1 november 2014. Gelet op de 
terugverdieneffecten van de tewerkstelling van de beoogde doelgroep, namelijk de inkomsten 
via de fiscus en de sociale zekerheid, kunnen we eigenlijk zeggen dat deze maatregel 
budgettair neutraal is. 
  



Deze maatregel maakt deel uit van de activeringen van de werkloosheidsvergoeding die in het 
kader van de zesde staatshervorming worden overgedragen. Op dit moment is het nog altijd 
een federale bevoegdheid en wij kunnen die maatregel nog aanpassen. Dat is beslist tijdens 
het begrotingsconclaaf van maart 2013. 
  
Gezien de werkloosheidscijfers bij jongeren, meen ik dat het verantwoord is dat we deze 
maatregel toepassen, vooral ook als men kijkt naar de demografische evolutie. We moeten 
daar oplossingen voor zoeken. Met de demografische evolutie bedoel ik dat aan de ene kant 
de groep jongeren stijgt, en ook de groep werkloze jongeren zonder diploma, vooral in de 
steden. Aan de andere kant is er de vergrijzing van de bevolking, met een groot aantal mensen 
die met pensioen gaan. 
  
Ik heb reeds gezegd dat we dit tijdens deze begrotingsronde versterkt hebben tot dertig jaar. 
  
En ce qui concerne la question de Mme Galant sur le retard de la Région wallonne… 
  
Le président: Mme Galant n'a pas posé de question. 
  
05.04 Minister Monica De Coninck: Mijnheer Calvo, de 1 procent jongeren 
vertegenwoordigt volgens de RSZ-gegevens een goede 23 000 voltijdse equivalenten. Naast 
de gebruikelijke initiatieven en acties van de betrokken onderwijsinstellingen en regionale 
opleidingsdiensten om hun opleidingsformules bij werkgevers te promoten, werd vanaf dit 
jaar de doelgroepvermindering voor mentors ook versterkt. 
  
Als men jonge, onervaren werknemers aanneemt, weet men dat men daar een ervaren 
werknemer naast moet zetten. Dat kost natuurlijk ook geld. Wij voorzien daarvoor in een 
vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van maximum 800 euro per kwartaal. 
  
Deze RSZ-korting geldt voor alle categorieën van jongeren die meetellen voor de 1 %-norm. 
Daarnaast blijven voor de jongeren in de diverse stelsels van alternerend leren natuurlijk de 
bestaande incentives van toepassing, zoals de doelgroepvermindering voor jonge werknemers 
en de stagebonus, naast de regionale incentives voor deze doelgroep. 
  
De wet schrijft voor dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de NAR gezamenlijk de 
invulling van de 1 %-norm moeten evalueren. De RSZ heeft intussen voor 2013 de cijfers van 
de eerste twee kwartalen aan deze instanties bezorgd. 
  
Omdat ik niet kan vooruitlopen op hun conclusies en evaluaties, moeten wij nog even geduld 
uitoefenen. Ik zal ervoor zorgen dat u die informatie zeker krijgt. 
  
Mevrouw Lanjri, je peux dire que les jeunes bénéficiaires des revenus d'intégration ne sont 
pas d'office exclus du dispositif des stages de transition. 
  
Ik zal het anders wel vertalen. Het is voor mij gemakkelijker in het Nederlands. 
  
Ceux qui répondent aux conditions particulières de cette mesure et aux conditions plus 
générales relatives à l'admissibilité à l'assurance chômage, plus spécifiquement le droit aux 
allocations d'insertion, peuvent sans problème être pris en charge et recevoir des allocations 
de stage qui sont, en fait, des allocations d'insertion anticipées activées. 
  



Wat betekent dat in de realiteit? Iedereen die bij het OCMW centen gaat vragen, moet 
eigenlijk ook ingeschreven worden bij de VDAB, FOREM of ACTIRIS. Men moet immers 
zijn werkwilligheid bij het OCMW aantonen. Het is nogal evident dat men dan ook bij de 
VDAB is ingeschreven, als het over Vlaanderen gaat. 
  
05.05 Nahima Lanjri (CD&V): Ook als men niet-uitkeringsgerechtigd is? 
  
05.06 Minister Monica De Coninck: Dan zijn ze niet-uitkeringsgerechtigd, maar wel 
werkzoekend. Zij die van school komen en zich inschrijven, zijn ook nog niet 
uitkeringsgerechtigd in de strikte zin van het woord. Dan bevindt men zich in een 
inschakelingperiode. Op die manier kan men dat ook bekijken. 
  
Cependant, il se peut que certains de ces jeunes ne soient pas admissibles du fait qu'ils n'ont 
pas terminé des études ouvrant le droit aux allocations d'insertion. Pour cela il faut avoir 
terminé soit la troisième année de l'enseignement secondaire technique, professionnel ou 
artistique, soit la sixième année de l'enseignement secondaire général, soit avoir obtenu un 
certificat ou diplôme pour ces études devant le jury central, soit un apprentissage, soit deux 
années de l'enseignement en alternance ou d'une formation assimilée. Il existe encore d'autres 
cas mais limitons-nous ici aux situations les plus plausibles. 
  
Er zijn dus bepaalde voorwaarden verbonden aan het zich inschrijven bij de VDAB of andere 
instellingen, waarmee men het recht opent, onmiddellijk of op lange termijn, op een 
werkloosheidsvergoeding. 
  
Je pense avec vous que le dispositif des stages de transition peut, certes, avoir des effets 
bénéfiques sur les chances de ces jeunes de pouvoir s'intégrer sur le marché du travail. 
Toutefois, cela demande l'élaboration d'une mesure d'activation du revenu d'intégration et 
d'accompagnement au niveau des CPAS. Pour ce type de démarche, c'est ma collègue la 
secrétaire d'État à l'Intégration, Mme De Block, qui est compétente. Je vous propose donc de 
lui soumettre votre suggestion. 
  
Ik wil daarover ook met mevrouw De Block spreken. Als wij stages aanbieden, zijn wij 
eigenlijk de werkloosheidsvergoeding aan het activeren. Als mensen geen recht hebben op 
een werkloosheidsvergoeding, om redenen van schoollopen en diploma, moet er eigenlijk een 
leefloon worden geactiveerd. Als daarin wordt voorzien in de OCMW-wetgeving, zou dat 
kunnen. Anders creëert men mogelijk een ontwijkingsmechanisme.  
  
Aangezien mevrouw Van Eetvelde hier niet is, kan ik ook niet op haar vragen antwoorden.  
  
05.07 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mevrouw de minister, dank u voor dit antwoord. Het 
was voldoende lang. Toch ontbreken er antwoorden op vragen die ik heb gesteld. Ik wil akte 
nemen van het schriftelijk antwoord, maar de meest politieke vragen zag ik graag beantwoord.  
  
Ten eerste, u hebt de doelstelling van tienduizend stages geformuleerd, maar blijkbaar is er op 
politiek niveau een blokkering. Kunt u daarover iets meer vertellen?  
  
Ten tweede, de verplichting van 1 procent is een ambitieuze doelstelling, maar lijkt niet te 
worden gerealiseerd. Ik kijk uit naar de nieuwe cijfers. Overweegt u om op bedrijfsniveau een 
verplichting in te voeren, ja of nee?  
  



Mijnheer de voorzitter, ik begrijp dat u het debat niet wilt rekken, maar u begrijpt als 
Parlementslid wel dat wij een antwoord wensen op de meest relevante vragen die wij hier 
stellen. Het zou mij dus een groot plezier doen als ik hierover iets mocht vernemen.  
  
05.08 Nahima Lanjri (CD&V): Mevrouw de minister, bedankt voor het antwoord. Voor een 
bepaalde, redelijk beperkte groep – dat kan worden nagekeken met cijfers – moet het mogelijk 
zijn om in aanmerking te komen, mits men zich inschrijft. Het grootste probleem ligt bij de 
jongeren die niet over de nodige kwalificaties beschikken. Ik begrijp de redenering dat het een 
activering moet zijn en niet het doorschuiven van lasten van de ene post naar de andere. Dat 
moet inderdaad worden opgelost. Het is goed dat u daarover zult spreken met mevrouw 
De Block. Ik zal dat zelf ook doen om nog aan te dringen.  
  
Ik herhaal dat de VVSG vragende partij is om dit probleem op te lossen. Zij kunnen wellicht 
cijfers aanreiken inzake de doelgroep waarover het gaat. Het moet erom gaan jongeren zo snel 
mogelijk te activeren. Als gewezen voorzitter van het OCMW van Antwerpen weet u dat 
jongeren best zo snel mogelijk worden geactiveerd, ongeacht of ze vanuit het OCMW komen 
of door de VDAB worden begeleid. Hoe langer jongeren in de werkloosheid zitten, hoe 
moeilijker het wordt om ze eruit te halen.  
  
05.09 Minister Monica De Coninck: De heer Calvo heeft gelijk: ik heb niet volledig op zijn 
vragen geantwoord. Dat komt omdat men in mijn antwoord alle vragen van alle vraagstellers 
in één geheel heeft gestoken. Ik had het antwoord op de vragen van mevrouw Van Eetvelde 
eruit gehaald, terwijl daarin ook een antwoord op uw vragen stond.  
  
Ondertussen is het systeem van instapstages in alle Gewesten operationeel. U weet dat de 
stage moet worden gecreëerd vier maanden nadat de jongere de kans heeft gekregen om zelf 
werk te zoeken. Meestal studeert men begin juli af. De inschakelingsperiode start eind 
augustus. Als men daar dan vier maanden bijtelt, komt men uit op januari of februari als 
periode waarin die stages toegankelijk worden. Doordat het Waalse Gewest te laat was, 
hebben zij de eerste fase gemist. Vandaar de cijfers die ik van de RVA krijg. Het gaat om de 
meest recente cijfers, van augustus 2013: 251 voor het Vlaamse Gewest, 4 voor het Waalse 
Gewest en 18 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard zal dit ondertussen 
geëvolueerd zijn. 
  
Wat is ter zake het probleem? Wij hebben eigenlijk een systeem gecreëerd waarmee wij op 
Europees niveau een voortrekkersrol hebben gespeeld. Op Europees niveau werd beslist om 
een jeugdwerkgarantieplan op te stellen. Wij creëren een wetgevend kader, maar de concrete 
begeleiding na de stages zit op gewestelijk niveau. Ik ben daar eigenlijk afhankelijk van de 
dynamiek op gewestelijk niveau. 
  
Ik heb wel heel veel bedrijfsleiders aangesproken om hen te sensibiliseren voor het creëren 
van stageplaatsen. Wij hebben daarin heel veel geïnvesteerd. Ik zal de komende maanden ook 
concrete initiatieven nemen om daar nog veel meer te doen, in de hoop dat de Gewesten iets 
actiever worden om die stageplaatsen in te vullen en mensen te coachen. 
  
Mevrouw Lanjri, ik ben ervan overtuigd dat wij, wetende waar de grote problemen zich 
voordoen en mits het voeren van een sturend beleid op lokaal niveau via samenwerking met 
regionale bemiddelingskantoren, OCMW’s, bedrijfsleven, universiteiten, scholen, RESOC’s 
en andere structuren, veel meer zouden kunnen realiseren op het vlak van jeugdwerkloosheid 



dan nu het geval is. U hebt zelf verwezen naar mijn geschiedenis als OCMW-voorzitter. Ik 
weet dat er veel meer activering mogelijk is dan wat er momenteel gebeurt op het terrein. 
  
05.10 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik dank de minister voor haar toevoeging aan het 
antwoord. Ik heb het even nagekeken. Op 17 juni 2012 heeft u gezegd dat er bij het begin van 
het volgende jaar tienduizend stageplaatsen voor jongeren zouden komen. 
  
Als we alles optellen, werden er nog geen vierhonderd gecreëerd, op een moment dat de 
jeugdwerkloosheid misschien wel het grootste maatschappelijk en economisch probleem is 
waarmee we kampen.  
  
Ten tweede, u verwijst terecht naar de jeugdgarantie, die bepaalt dat elke jongere na vier 
maanden een opleiding, een stage of echte betrekking moet hebben. Het huidige systeem, 
zoals u het schetst, zet pas echte stappen richting een stage na vier maanden. Het verdient dus 
wel een overweging om dat sneller in te leiden.  
  
Ten derde, het is belangrijk om te werken aan de cultuur. U kunt daarin inderdaad een rol 
spelen als minister van Werk. U kunt ten aanzien van het bedrijfsleven zeggen dat het goed is 
om stages een plek te geven binnen het bredere personeelsbeleid. Soft law zal in dezen echter 
wellicht onvoldoende zijn, een verplichte 1 %-norm op bedrijfsniveau zou dat misschien nog 
kunnen aanscherpen.  
  
Dat is een serieus gat dat u moet dichtrijden, althans ten opzichte van de doelstellingen die u 
geformuleerd hebt. U mag daar toch een tandje bijsteken.  
  
05.11 Minister Monica De Coninck: Er is een verschil tussen stages die ingevuld zijn en 
stages die beschikbaar zijn. Begrijpt u het verschil? 
  
05.12 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): U zegt dus dat er tienduizend gerealiseerd zijn, maar dat 
er slechts vierhonderd ingevuld geraken?  
  
05.13 Minister Monica De Coninck: Kijk, als u het in het belachelijke wilt trekken… Ik wil 
serieus antwoorden.  
  
05.14 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik vind dat het woord “belachelijk” iets minder snel in 
het debat moet opduiken. Mevrouw de minister, er zijn voor de rest nog geen zware woorden 
gevallen. U spreekt over tienduizend stageplaatsen, terwijl er vierhonderd gerealiseerd zijn. 
Mevrouw Lanjri, dan hoeft men niet in de oppositie te zitten om te zien dat er een vrij grote 
kloof gaapt tussen die cijfers. Het is lang geleden dat ik hoofdrekenen gehad heb, maar dat is 
9 600. Tenzij u zegt dat die tienduizend stageplaatsen gerealiseerd zijn.  
  
05.15 Minister Monica De Coninck: Er is een verschil tussen 9 600 en 10 000. Ik zeg u dat er 
veel (…) zijn, maar dat ze niet worden ingevuld. Het federale niveau is niet verantwoordelijk 
voor de begeleiding van jongeren. Ik wil het morgen doen, ik heb het reeds honderd keer 
gezegd, direct en met veel plezier. En ik zal veel resultaat halen ook. Maar u kunt mij niet 
verwijten dat wij dat moeten doen, terwijl wij het niet mogen doen. Ik kan aan mensen 
messen en vorken geven om te eten, maar ze moeten ze wel willen gebruiken.  
  
Le président: Nous allons terminer. Nous sommes dans le cadre de questions orales, qui sont 
soumises à un Règlement. Je suis ici en tant que remplaçant. Il y a un temps de parole à 



respecter. Je veux bien que le parlement ait le dernier mot, mais nous devons clore cette 
discussion. Tous les sujets sont importants, mais quand si nous prenons trois quarts d'heure 
pour deux questions jointes, alors qu'il y en cinquante à l'ordre du jour, nous n'arriverons 
jamais au bout. La polémique, vous la ferez en dehors d'ici. Je vais clore l'incident, sinon nous 
n'épuiserons que la moitié de l'ordre du jour. Il faut raison garder! 
  
05.16 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, ik heb helemaal niet lang 
gesproken.  
  
Mevrouw de minister, ik stel vast dat u de bal doorspeelt naar de regio’s en we zullen het daar 
met veel plezier oppakken.  
  
Het incident is gesloten. 
L'incident est clos. 
  
 


