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Samenvatting

In 1999 lanceerde de Staat een beleid om de werkgelegenheid bij jongeren te
bevorderen. Volgens de wet moesten werkgevers enerzijds een quotum aan werk
loze jongeren (3 %) in dienst nemen in het kader van een startbaanovereenkomst
(de zgn. Rosettabanen). Anderzijds kregen ze verlaagde sociale bijdragen voor
onvoldoende geschoolde jongeren, op voorwaarde dat het quotum werd gerespec
teerd. De startbaanovereenkomst (SBO) had tot doel te vermijden dat jongeren in
de werkloosheid verzeild zouden raken tijdens de eerste zes maanden na hun
intrede op de arbeidsmarkt.
Het Rekenhof heeft de opvolging en evaluatie van dat beleid onderzocht.
Het heeft vastgesteld dat de FOD Werkgelegenheid een database heeft samen
gesteld en studies heeft gefinancierd over de werkgelegenheid bij jongeren, maar
niet het verplichte jaarlijks statistisch verslag heeft opgesteld. De FOD heeft dat
beleid niet omgezet in doelstellingen, noch in indicatoren waarmee de resultaten
ervan kunnen worden gemeten. De jaarlijkse evaluatie door de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven (CRB) en door de Nationale Arbeidsraad (NAR) kon niet
conform de wet worden uitgevoerd.
Door dat gebrek aan evaluaties heeft de wetgever geen zicht op de behaalde
resultaten, vóór de herhaaldelijke wetswijzigingen die sinds 1999 werden doorge
voerd.
Het Rekenhof heeft ook vastgesteld dat het koninklijk besluit tot uitvoering van
de wet vanaf het eerste jaar een uitbreiding van de rechthebbenden in de hand
heeft gewerkt, met name door een uitbreiding naar andere leeftijdsgroepen,
waardoor het maatregelenkader zich niet meer toespitst op schoolverlaters. Ver
volgens werd de wet meermaals herzien, met als gevolg dat er sinds 2003 geen
specifiek federaal beleid meer bestaat ten gunste van die jongeren. Enkel de ver
laagde bijdragen blijven nog over en die werden nog verder verlaagd.
Het Rekenhof heeft de controles door de FOD Werkgelegenheid en de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid (RSZ) onderzocht om na te gaan of de algemene aanwer
vingsplicht wordt nageleefd. Het heeft vastgesteld dat de controlecampagnes die
de FOD Werkgelegenheid tot in 2003 heeft gevoerd, niet tot de toepassing heb
ben geleid van de sancties waarin de wet voorziet. Sinds 2004 wordt de aanwer
vingsplicht niet echt meer gecontroleerd, zelfs niet bij lastenverlagingen.
Bovendien merkt het Rekenhof op dat de Staat de opvolging van de specifieke
verplichtingen die de overheidsdiensten moeten nakomen op het vlak van indienst
neming van jongeren, niet heeft georganiseerd.
In hun gezamenlijk antwoord benadrukken de betrokken ministers dat ze de aan
bevelingen van het Rekenhof delen. Ze verbinden zich ertoe dat de FOD Werk
gelegenheid het jaarlijks statistisch verslag en de indicatoren opstelt en dat de
RSZ regelmatig aan de FOD Werkgelegenheid de lijst met werkgevers bezorgt
die volgens de RSZ mogelijk hun verplichting niet nakomen om jonge werknemers in
dienst te nemen. Op basis van de resultaten van een studie van de CRB en de NAR,
zullen ze onderzoeken of het nodig is de wet op de startbaanovereenkomsten aan
te passen. Bij die gelegenheid zullen de CRB en de NAR ook onderzoeken wat de
impact is van verlaagde werkgeversbijdragen op de werkgelegenheid bij jongeren
en de diverse doelgroepen.
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Inleiding

Context
De wettelijke bepalingen in verband met startbaanovereenkomsten (SBO) staan
vermeld in hoofdstuk 8 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de
werkgelegenheid. Deze bepalingen beoogden drie doelstellingen, namelijk:
•

de werkloosheid bij jongeren in het algemeen bestrijden;

•

jongeren een eerste werkervaring bieden binnen zes maanden na hun inschrij
ving als werkzoekende;

•

in het bijzonder de indienstneming van laaggeschoolde jongeren stimuleren.

Dit federale beleid werd aanvankelijk vertaald in de volgende twee belangrijkste
maatregelen:
•

de verplichting voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers om elk jaar
minstens 3 % jonge werknemers in dienst te nemen in het raam van startbaanovereenkomsten met een duur van één jaar. Een startbaanovereenkomst
verschilt in niets van een arbeidsovereenkomst en wijkt niet af van de prin
cipes ervan. Het gaat enkel om de manier waarop de overeenkomst wordt
gekwalificeerd als de jonge werknemer aan de volgende voorwaarden vol
doet: minder dan 25 jaar oud zijn, ingeschreven zijn als werkzoekende en
sinds minder dan 6 maanden hetzij geen lessen meer volgen in het voltijds
of deeltijds onderwijs, hetzij niet meer deelnemen aan een inschakelings
parcours;

•

een vermindering van de sociale bijdragen voor bepaalde categorieën van
jongeren (de doelgroepen) die bijzondere moeilijkheden ondervinden om
aan de slag te geraken. De lastenverminderingen worden enkel toegekend
indien de werkgever de 3 %-norm respecteert.

Deze audit spitst zich toe op het beleid dat schoolverlaters een eerste werkervaring
wil bieden.
Op 22 februari 1999 keurde de Raad van Ministers van de Europese Unie een
aantal werkgelegenheidsrichtsnoeren goed. Het eerste richtsnoer stelt dat “elke
jongere een nieuwe start wordt geboden voordat hij zes maanden werkloos is,
zulks in de vorm van een opleiding, omscholing, het opdoen van werkervaring,
een baan of andere maatregelen ter bevordering van de inzetbaarheid”1.
De memorie van toelichting bij de Belgische wet op de SBO verwijst expliciet
naar dat richtsnoer en stelt tot doel “elke jongere toegang te laten krijgen tot de
arbeidsmarkt binnen de zes maanden na de school te hebben verlaten”. De
tekst benadrukt dat 72.000 jongeren van minder dan 25 jaar na hun studie hun
zesde maand werkloosheid ingaan en 26.000 hun twaalfde maand werkloosheid.
De memorie van toelichting stipt bovendien aan dat 50 % van de jongeren die
geen baan hebben gevonden, niet in het bezit zijn van een diploma van het hoger
secundair onderwijs. De tekst voorziet dan ook in de bevordering van de inscha
keling van laaggeschoolde schoolverlaters.

1

Resolutie van de Raad van 22 februari 1999 betreffende de werkgelegenheidsrichtsnoeren voor
1999, Pb.C 069 12 maart 1999, 2-8.
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Op basis van de personeelsbestanden van ondernemingen met meer dan 50 werk
nemers, kon het aantal startbaanovereenkomsten in theorie op ongeveer 50.000
worden geraamd. Dat cijfer houdt geen rekening met eventuele afwijkingen die
aan de werkgevers worden toegekend.
Van bij de start van de uitvoering van de wetgeving, werd de verplichting om
werkloze jongeren in dienst te nemen, getemperd en uitgebreid tot andere leef
tijdsgroepen. Vervolgens werd dat deel van de wet meermaals herzien.

Draagwijdte van de audit
De audit onderzocht de manier waarop de federale Staat dit beleid heeft uitge
tekend, gewijzigd en gestuurd.
De aandacht ging in het bijzonder uit naar aspecten in verband met de werkloos
heid bij schoolverlaters.
Het beleid van de gewesten inzake opleiding en hun activeringsbeleid voor werk
zoekenden werden niet onderzocht.
Het eerste hoofdstuk van dit verslag schetst een aantal randgegevens over de
evolutie van het aantal startbaanovereenkomsten en van de jongerenwerkloos
heid sinds 2000. Daarna komen drie hoofdvragen aan bod:
•

Werd de toepassing van de wet opgevolgd en geëvalueerd? (hoofdstuk 2)

•

Zijn de wijzigingen die de wet sinds 1999 heeft ondergaan coherent met de
initiële doelstelling, namelijk vermijden dat schoolverlaters verzeild raken in
de werkloosheid? (hoofdstuk 3)

•

Heeft de overheid toegezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen?
(hoofdstuk 4)

Actoren
De audit is voornamelijk toegespitst op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg, die het onderzochte beleid in goede banen moet leiden. De RSZ
en de RVA hebben hun cijfers over de startbaanovereenkomsten ter beschikking
gesteld. De rol van de RSZ werd onderzocht als die een invloed had op de missie
van de FOD Werkgelegenheid.

Normen en methodologie
Het Rekenhof is uitgegaan van het principe dat de uitvoering van een overheids
beleid gepaard moet gaan met het bepalen van indicatoren om de impact ervan
te meten, en met tussentijdse evaluaties. Die instrumenten worden onontbeerlijk
geacht om het beleid op gepaste wijze te kunnen sturen.
De overige normen vloeien voort uit de reglementering die sinds 1999 tot stand
is gekomen en uit voorbereidende documenten en regeringsdocumenten waarin
de doelstellingen van het overheidsbeleid vervat liggen.
De volgende auditmethodes werden gebruikt:
•

gesprekken met de belangrijkste actoren;

•

analyse van de reglementering;
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•

onderzoek van het controleproces;

•

inzage van de dossiers, de processen-verbaal die de Inspectiedienst van de
Sociale Wetten opstelt en de vaststellingen van tekorten door de Subregio
nale Comités voor Tewerkstelling;

•

verzameling en analyse van gegevens.

Verloop
7 februari 2007	aankondiging van de audit bij de minister van Werk
Maart – april 2007 	gesprekken met de verantwoordelijke ambtenaren, inzage
van dossiers
Mei – juni 2007	interpretatie van de resultaten, analyse van de gegevens
26 september 2007

v erzending van het voorontwerp van verslag naar de FOD
Werkgelegenheid en naar de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ)

24 oktober 2007

antwoord van de FOD Werkgelegenheid

9 november 2007

antwoord van de RSZ

16 januari 2008	verzending van het ontwerpverslag naar de minister van
Sociale Zaken en de minister van Werk
22 februari 2008	gezamenlijk antwoord van de minister van Sociale Zaken
en de minister van Werk
Het rapport houdt rekening met de opmerkingen van de betrokken administraties
en ministers.

De startbaanovereenkomst – Rekenhof, april 2008



Hoofdstuk 1
Jeugdwerkloosheid en startbaanovereenkomsten:
enkele kerncijfers

Dit hoofdstuk heeft niet tot doel de doeltreffendheid van het overheidsbeleid ter
bestrijding van de werkloosheid bij schoolverlaters te evalueren, maar schetst de
evolutie van een aantal cijfers over jeugdwerkloosheid en het aantal startbaan
overeenkomsten sinds 2002.

1.1 Jeugdwerkloosheid in het algemeen
De volgende grafiek geeft de evolutie weer van de algemene werkloosheid en van
de werkloosheid bij jongeren onder de 25 jaar2, alsook de economische groei
(rechter meetschaal).
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Bron: statistieken van de RVA en verslagen van de Nationale Bank

Van 1998 tot 2006 lagen de werkloosheidsgraad bij jongeren en het aantal jonge
werklozen het laagst in 2000 en 2001. In 2003 gingen beide in stijgende lijn, om
vervolgens opnieuw te dalen en in 2006 een niveau te bereiken dat lager lag dan in
1999.
De jeugdwerkloosheid onderging (zowel in graad als in aantal) de negatieve invloed
van de zwakke conjunctuur tussen 2001 en 2003. Toch moet worden onderstreept
dat de geringe groei in 2005 niet belette dat de jeugdwerkloosheid daalde, terwijl
de algemene werkloosheidsgraad gelijk bleef. Bovendien zou de gunstige evolutie
sinds 2004 verband kunnen houden met het gevoerde beleid en meer bepaald met
de verlaagde bijdragen voor de doelgroepen.

2

Deze werkloosheid wordt berekend door het aantal jonge werklozen met een uitkering te delen
door het totale aantal jonge werklozen met een uitkering en het totale aantal jonge werknemers.
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1.2

Jeugdwerkloosheid van meer dan zes en twaalf maanden

De onderstaande grafiek en tabel zijn gebaseerd op RVA-gegevens over werk
zoekenden die nog geen 25 jaar oud zijn (met of zonder uitkering)3, telkens vast
gesteld op 31 december van het betrokken jaar. De grafiek schetst meer bepaald
de evolutie van het respectieve aandeel van jonge werklozen die langer dan zes
maanden en twaalf maanden inactief zijn.
Aantal jonge werklozen van meer dan zes of twaalf maanden
ten opzichte van de populatie jonge werklozen (1999-2006)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Werklozen jonger dan
25 jaar

Meer dan 6 maanden
werkloos

Meer dan een jaar
werkloos

118.755
109.416
113.706
128.140
136.919
134.588
132.111
115.614

57.445
51.372
49.138
54.457
62.634
62.644
60.290
57.669

42.263
37.356
33.092
35.976
43.621
44.380
41.948
41.664

Bron: statistieken van de RVA

Aantal jongeren die meer dan 6 maanden en meer dan 1 jaar werkloos zijn
55,00%
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
1999

2000

2001

2002
>6 maanden

2003

2004

2005

2006

>1 jaar

Bron: statistieken van de RVA

Uit deze cijfers blijkt dat er tijdens de hele onderzochte periode een groot aandeel
jongeren is die al meer dan zes maanden werkloos zijn. In 2006 waren 57.669
jongeren langer dan zes maanden werkloos. Dat is de helft van het totale aantal
jonge werklozen. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 1999.
Bovendien blijkt dat tussen 31 december 1999 en 31 december 2002, bij de jonge
werklozen, het aandeel van de jongeren die langer dan zes maanden werkloos
zijn, met 6 % is gedaald en het aandeel van de jongeren die langer dan een jaar
werkloos zijn, met 7 % is afgenomen.

3

De analyses die volgen maken geen onderscheid tussen werklozen met en werklozen zonder uit
kering. De termen werkzoekende en werkloze worden hier als synoniemen beschouwd.
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Die periode stemt overeen met de eerste twee jaren waarin de startbaanovereen
komsten werden toegepast. De initiële versie van de wet op de startbaanover
eenkomst veroorzaakte immers een mechanische daling van de gemiddelde duur
van de werkloosheid bij jongeren.
Vanaf 2003, toen de reglementering stilaan werd versoepeld4, wordt een omme
keer vastgesteld in het aandeel jonge werklozen van lange duur. Vanaf dat moment
gaan de indicatoren de slechte kant op en drie jaar later is de toestand opnieuw
zoals vóór de invoering van de startbaanovereenkomst.
Het oorzakelijke verband tussen de evolutie van de wetgeving en de evolutie van
de jeugdwerkloosheid kan echter niet worden vastgesteld of ontkend. De analyse
in termen van aandeel en niet in aantal werklozen, maakt het echter mogelijk het
effect van de conjunctuurschommelingen in grote mate sterk af te zwakken.
De gegevens in de tabel tonen aan dat er in 2001 en vooral in 2002 een aanzien
lijke toename was van het aantal jonge werklozen. Op twee jaar tijd zijn er bijna
9.000 jonge werkzoekenden bij gekomen. Vanaf 2004, daarentegen, daalt het aan
tal jonge werklozen. Zo is in 2006 hun aantal met 16.000 afgenomen tot 115.614.
Deze evolutie wordt sterk beïnvloed door de economische conjunctuur.
Een langdurige werkloosheid aan het begin van de loopbaan is beslissend voor de
latere beroepsloopbaan van de jongere. Een recent rapport van de OESO5 bena
drukt immers dat uit onderzoek van het parcours van schoolverlaters blijkt dat
onmiddellijk beginnen te werken of moeten gaan stempelen, lange tijd de beroeps
loopbaan bepaalt. Men kan spreken van een sterk geheugeneffect op de arbeids
markt, waarmee wordt bedoeld dat de eerste toestand waarin iemand zich op de
arbeidsmarkt bevindt, in sterke mate bepalend is voor de verdere uitbouw van de
loopbaan.

1.3 Aantal startbaanovereenkomsten
De onderstaande tabel geeft voor elk jaar het aantal lopende startbaanovereen
komsten weer op het einde van de maanden juni en december, tot juni 2003.
De tweede en derde kolom van de tabel maken een onderscheid tussen de start
baanovereenkomsten naargelang de werknemer jonger of ouder is dan 25 jaar. Uit
de beschikbare cijfers kon niet worden afgeleid wie binnen de groep werknemers
jonger dan 25 jaar zijn studie nog geen zes maanden had beëindigd.
Aantal gesloten overeenkomsten
SBO
SBO
− 25 jaar + 25 jaar
juni-00
dec-00
juni-01
dec-01
juni-02
dec-02
juni-03

5.609
30.168
33.346
27.841
25.612
25.759
25.613

1.087
5.482
8.777
7.363
7.048
7.008
7.759

Totaal

Werknemers
− 25 jaar

Werknemers
26-30 jaar

% SBO’s bij
− 25-jarigen

373.088
367.672
368.252
361.793
358.979
348.262

438.254
437.493
422.155
422.173
410.121
415.679

8,1 %
9,1 %
7,6 %
7,1 %
7,2 %
7,4 %

6.696
35.652
42.123
35.211
32.660
32.759
33.372

Bron: statistieken van de FOD Werkgelegenheid

4

Zie hoofdstuk 3.

5

Des emplois pour les jeunes/Jobs for Youth, Belgique, OESO, 2007.
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Tot in 2003 werden de startbaanovereenkomsten geregistreerd bij de FOD Werk
gelegenheid. Als gevolg van de evolutie van de wetgeving (beschreven in hoofd
stuk 3) moeten de werkgevers 3 % werknemers in dienst hebben die jonger zijn dan
26 jaar, of ze nu recht hebben op een startbaanovereenkomst of niet. Sinds 2004
wordt het sluiten van een startbaanovereenkomst niet meer meegedeeld aan de
FOD Werkgelegenheid en zijn de enige beschikbare gegevens die van de RSZ.
Uit de tabel blijkt dat het aandeel startbaanovereenkomten binnen de populatie
beneden 25 jaar vrij constant bleef in de semesters vóór 2004, namelijk tussen 7
en 8 %, met uitzondering van een maximumaantal in juni 2001.
Volgens de RSZ-gegevens is het aandeel van de startbaanovereenkomsten binnen
de populatie werknemers jonger dan 26 jaar sindsdien toegenomen tot meer dan
10 %. Die stijging is echer niet toe te schrijven aan een toenemend succes van de
maatregel, maar veeleer aan administratieve verwarring: sommige werkgevers
geven bij de RSZ wellicht onnodig werknemers als startbaners aan, zelfs zonder
voor hen verlaagde bijdragen aan te vragen, hoewel in dit geval daar toch geen
gevolgen meer aan gekoppeld zijn.

1.4

Verlaagde bijdragen en aantal gerechtigden

De onderstaande tabel toont de evolutie van de verlaagde bijdragen in euro per jaar
enerzijds en in voltijdse equivalenten (VTE) voor het vierde trimester anderzijds.
Evolutie van de verlaagde bijdragen in het raam van de startbaanovereenkomsten
Kost van de verlaagde bijdragen
in euro

Aantal rechthebbenden in VTE

6.671.900
21.192.700
26.317.100
26.034.800
41.997.600
52.789.100
58.648.400

17.223,4
21.300,5
21.338,8
22.499,0
26.881,9
29.979,7
32.239,0

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Bron: statistieken van de RSZ

De stijging van de kosten van de verlaagde bijdragen en van het aantal VTE in de
jaren 2004 en 2005 hangt samen met de optrekking van de verlaagde bijdragen
toegekend aan nieuwe doelgroepen.
In 2006 moet de stijging van de kosten van de verlaagde bijdragen, die opliepen tot
58 miljoen euro, gerelateerd worden aan de termijn voor de verlaagde bijdragen,
die wordt opgetrokken van twee tot vier jaar.
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Hoofdstuk 2
Opvolging en evaluatie van de toepassing van de wet

2.1 Normenkader
De algemene doelstelling van de startbaanovereenkomst is vermijden dat jonge
ren verzeild raken in de werkloosheid binnen de eerste zes maanden na hun intrede
op de arbeidsmarkt.
Het Rekenhof heeft onderzocht of de federale diensten indicatoren hebben inge
voerd en gebruikt om de uitvoering van dat beleid op te volgen en of de doeltref
fendheid van de wet regelmatig werd geëvalueerd.
Het benadrukt dat een normenkader werd vastgelegd voor de opvolging en evalu
atie, die noodzakelijk zijn om een werkgelegenheidsbeleid te kunnen sturen. De wet
op de SBO belast de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale
Arbeidsraad (NAR)6 er immers mee jaarlijks, en voor het eerst in september 2001,
de uitvoering van dat beleid te evalueren.
Het koninklijk besluit van 30 maart 2000 bepaalt dat het Ministerie van Tewerk
stelling en Arbeid elk jaar een volledig statistisch rapport opmaakt over de toepas
sing van de wet.
Bovendien bepaalt het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting
van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dat
die overheidsdienst tot opdracht heeft het beleid inzake werkgelegenheid, regule
ring van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering voor te bereiden, te bevor
deren en uit te voeren. De FOD moet ervoor zorgen dat de uitvoering van dit
beleid wordt nageleefd, via zijn Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten,
die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervult, en administratieve
boetes oplegt bij overtredingen.

2.2 Opvolging van de SBO door de FOD Werkgelegenheid
De FOD Werkgelegenheid heeft een database ontwikkeld met daarin de gege
vens die de werkgevers hebben doorgegeven over de startbaanovereenkomsten.
Volgens de FOD konden dankzij die database de nodige statistieken worden
opgesteld op basis waarvan kan beantwoord worden aan zowel de interne behoef
ten als de externe vragen.
De FOD zegt ook maximaal geïnvesteerd te hebben in de evaluatie van het werk
gelegenheidsbeleid, rekening houdend met de zeer beperkte middelen. Zo heeft
de FOD op het vlak van de jongerenwerkgelegenheid studies gefinancierd van de
OESO en het Ciriec-ULg (Centre international de recherches et d’information sur
l’économie publique, sociale et coopérative van de universiteit van Luik)7, alsook
een onderzoek van het HIVA (Hoger Instituut Voor de Arbeid) over de integratie
op de arbeidsmarkt.

6

De CRB en de NAR zijn adviesorganen waarin werknemers- en werkgeversorganisaties zetelen die
het sociaal en bedrijfsleven vertegenwoordigen.

7

Insertion des jeunes sur le marché du travail via la CPE, Ciriec-ULg, Eindverslag, april 2003.
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De studie van het Ciriec-ULg ging ervan uit dat er elk jaar ongeveer 35.000 start
baanovereenkomsten zouden worden gesloten zodra het startbanensysteem op
kruissnelheid was. Dat cijfer was verantwoord door de aankondiging dat er effec
tief controle zou zijn op de naleving van de wettelijke verplichting.
De studie onthulde ook dat de overheidssector tot dan toe weinig had bijgedra
gen tot het succes van de startbaanovereenkomst. Ze beval aan de naleving van
de verplichtingen door de overheidssector als werkgever beter te controleren.
De studie benadrukte dat het nodig was van bij de lancering van een nieuw beleid,
een systeem in te voeren voor de permanente evaluatie van het werkgelegen
heidsbeleid, op basis van een performante inzameling van gegevens.
Tot slot toonde de studie van het Ciriec-ULg aan dat de werklozenpopulatie voor
het merendeel (54 %) uit laaggeschoolden bestaat, maar dat die slechts 34 % ver
tegenwoordigen van de werknemers met een startbaanovereenkomst. De cijfers
van het Ciriec-ULg tonen aan dat het beleid slechts een geringe positieve impact
had op de bevoorrechte doelgroep van laaggeschoolden.
De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt stelt overigens jaarlijks,
voor de Europese Commissie, het werkgelegenheidshoofdstuk op van het verslag
over het Nationaal Hervormingsprogramma. Dat verslag omvat een reeks indica
toren, waarvan sommige rechtstreeks betrekking hebben op de situatie van de
jongerenwerkgelegenheid.
In 2005 heeft de FOD ook een evaluatie gepubliceerd van het werkgelegenheids
beleid 2003-20058, waarin het gevoerde beleid werd geanalyseerd op basis van
de Europese richtsnoeren. Het feit dat laaggeschoolden de meerderheid van de
werklozenpopulatie uitmaken, maar niet de meerderheid van de startbaners, wees
volgens die evaluatie op een aanzienlijk cadeaueffect.
Het Rekenhof stelt vast dat de FOD Werkgelegenheid nooit het jaarlijkse statis
tisch verslag heeft opgesteld dat het koninklijk besluit van 30 maart 2000 voor
schrijft. Die FOD heeft de wettelijk vastgelegde doelstellingen ook nooit omgezet
in operationele doelstellingen en heeft ook geen indicatoren opgesteld voor de
opvolging van het ten uitvoer gelegde beleid.
Zo was er bijvoorbeeld geen bijzondere opvolging van het aantal jongeren die in
het kader van die maatregel in dienst werden genomen en ook de evolutie van de
duur van de werkloosheid bij jongeren werd niet opgevolgd. Het positieve effect
van een eerste werkervaring voor die jongeren, zelfs als die beperkt is tot één jaar,
werd niet gemeten.
Binnen de FOD heeft de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt
geen initiatief genomen om intern, bij de inspectiedienst van de sociale wetten of
bij de RSZ, informatie te verzamelen om de uitvoering van het werkgelegenheids
beleid voor jongeren te kunnen sturen. Aanvankelijk ontving de AD Werkgelegen
heid en Arbeidsmarkt nochtans een kopie van alle startbaanovereenkomsten en
kon ze het gevoerde beleid dus opvolgen. Sinds 2004 ontvangt de AD die informa
tie echter niet meer en is ze afhankelijk van de gegevens die de RSZ meedeelt.

8

Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 2003-2005, Evaluatie van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België, p. 18. Dat plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van
de FOD Werkgelegenheid en wil de uitvoering van het Europese werkgelegenheidsbeleid onder
zoeken.
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Het Rekenhof stipt ook aan dat het document dat de FOD Werkgelegenheid in
2005 publiceerde9 louter een toelichting geeft bij de wijzigingen die de wetgeving
eind 2003 heeft ondergaan en dus niet kan worden beschouwd als een echte eva
luatie van het gevoerde beleid. De publicatie zet enkel de inherente (en dus voor
spelbare) kenmerken van het initiële wettelijke kader in de verf, zonder na te gaan
wat het effect was van de getroffen maatregelen en welke impact ze hadden op
de jongerenwerkloosheid.
Het aangehaalde cadeaueffect vloeit voort uit de logica van optreden van de wet,
aangezien de verplichting om elk jaar jonge werknemers in dienst te nemen ten
belope van 3 % van het personeelsbestand van de onderneming, onvermijdelijk
impliceert dat een deel daarvan overeenstemt met jobs die ook zouden zijn gecre
ëerd mocht het wettelijke kader niet hebben bestaan.
Het ontbreken van het jaarlijkse statistisch verslag door de FOD Werkgelegen
heid of iets gelijkwaardigs, was niet bevorderlijk voor de evaluatieopdracht van de
CRB en van de NAR.
In hun gezamenlijke antwoord verbinden de minister van Sociale Zaken en de
minister van Werk zich ertoe dat de FOD Werkgelegenheid het wettelijk voorge
schreven statistisch verslag opstelt en zich inspant om de relevante indicatoren
vast te stellen waarmee de doeltreffendheid van de wet op de startbaanovereen
komsten kan worden beoordeeld.

Standpunt van
de betrokken
ministers

2.3 Wettelijk voorgeschreven evaluatie van het beleid
De wet schrijft een jaarlijkse evaluatie voor van de startbaanovereenkomsten door
de CRB en de NAR. Die instellingen moesten elk jaar, en voor het eerst in septem
ber 2001, een globale evaluatie maken van de manier waarop de wet werd uitge
voerd. Ze werden ook verzocht wijzigingen in de reglementering voor te stellen.
De eerste evaluatie was gepland in september 2001, maar heeft niet plaatsge
vonden. Daarna hebben de CRB en de NAR twee rapporten opgesteld, die echter
niet beantwoorden aan de frequentie, noch aan de doelstellingen van de bij wet
vooropgestelde evaluatie. De NAR werkt aan een derde rapport dat voor 2007
aangekondigd was.
Het eerste rapport werd op vraag van de minister van Werk opgesteld en eind
juni 2001 afgerond. Het handelde over een aantal bijzondere punten uit de wet
geving en vermeldde de moeilijkheid om nuttige gegevens te vinden. In hun con
clusies benadrukten de CRB en de NAR dan ook dat het noodzakelijk was de
informatielacune te verhelpen om latere evaluaties mogelijk te maken. Ze publi
ceerden vervolgens een rapport in maart 200410.
Vóór het indienen van dat rapport in maart 2004, waren de initiële wettelijke bepa
lingen ingrijpend gewijzigd door de programmawet van 22 december 2003. Het
rapport onderstreept de moeilijkheid om, voornamelijk bij de RSZ, de relevante en
actuele informatie te verkrijgen die noodzakelijk is voor de evaluatie. Voorts ver
wijst het uitgebreid naar een studie van het Ciriec-ULg.

9

Zie vorige voetnoot.

10

Rapport nr. 62 van 5 maart 2004 van de CRB en de NAR.
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2.4

Conclusies

Over het algemeen was het niet mogelijk om op basis van de opvolging de uitvoe
ring van de startbaanovereenkomst, noch de doeltreffendheid ervan ten opzichte
van de vastgelegde doelstellingen, te evalueren.
Het Rekenhof wijst erop dat de FOD Werkgelegenheid nooit het verplichte statis
tisch rapport heeft opgesteld.
De jaarlijkse evaluatie die bij wet werd toevertrouwd aan de CRB en aan de NAR,
heeft nooit plaatsgevonden.
Bij gebrek aan een dergelijke evaluatie kon de wetgever geen zicht hebben op
de behaalde resultaten, de impact en de eventuele ongewenste effecten van dat
federale beleid vóór de aanpassingen sinds 1999.
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Hoofdstuk 3
Evolutie van de wetgeving over de startbaanovereenkomsten

De wet heeft sinds haar inwerkingtreding talrijke wijzigingen ondergaan.
Die wijzigingen waren echter niet het gevolg van vastgestelde zwakke punten in
of weinig bevredigende resultaten van het wettelijke kader. Zoals hoofdstuk 2
aangeeft, konden die tekortkomingen overigens niet worden vastgesteld met de
gebruikte sturings- en evaluatiemiddelen.
Het ging nochtans om ingrijpende wijzigingen, aangezien ze bepaalde opgelegde
verplichtingen afzwakten en het wettelijke kader geleidelijk aan heroriënteerden.
Het Rekenhof is nagegaan in welke mate de specifieke doelstelling van de wet op
de tewerkstelling van schoolverlaters beïnvloed werd door de wijzigingen die het
wettelijke kader sinds 1999 heeft ondergaan. Die wijzigingen worden in de volgende
tijdslijn schematisch weergegeven:

24 december 1999
Wet SBO

30 maart 2000
KB
Uitbreiding naar andere
doelgroepen in geval van
tekort

24 december 2002
PG-wet
Einde specifieke
maatregelen
6 maanden werkloosheid

22 december 2003
PG-wet
Afschaffing beperking
in tijd SBO

9 juli 2004
23 december 2005
PG-wet
Wet GeneratieAlle werklozen jonger
pact
dan 25 jaar tellen mee Leeftijd terugvoor de 3%
gebracht op 25 j.

3.1 Wet van 24 december 1999: het initiële kader
De regelgeving voerde de verplichting in om elk jaar nieuwe jonge werknemers in
dienst te nemen met een startbaanovereenkomst. De wet definieerde de jonge
werknemer als elkeen die minder dan vijfentwintig jaar oud is, die ingeschreven is
als werkzoekende en die sinds minder dan zes maanden hetzij geen lessen meer
volgt in het voltijds of deeltijds onderwijs, hetzij niet meer deelneemt aan een
inschakelingsparcours.
De regelgeving omvatte diverse verplichtingen:
•

3 % van het personeelsbestand van de werkgever moest bestaan uit jonge
werknemers met een startbaanovereenkomst.

•

De startbaanovereenkomst had een looptijd van één jaar. Na afloop telde
de jonge werknemer niet meer mee voor de verplichte 3 %-norm, waardoor
de werkgever nieuwe jonge krachten in dienst moest nemen.

De verplichtingen uit de wet op de startbaanovereenkomst stemden overeen met
de doelstellingen in de memorie van toelichting van de wet, namelijk jongeren een
eerste werkervaring bieden binnen zes maanden na hun intrede op de arbeidsmarkt.
Voorts werd voornamelijk de inschakeling van laaggeschoolde jongeren, die het
moeilijkst een job vinden, aangemoedigd door middel van een lastenverlaging voor
de werkgevers, op voorwaarde dat ze de 3 %-norm respecteerden. Werkgevers die
laaggeschoolde jongeren aanwierven bovenop de verplichte 3 % hadden recht op
bijkomende lastenverlagingen.
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10 november 2006
KB tot goedkeuring advies
gewesten om
leeftijd op te
trekken tot 26 j.

3.2 Koninklijk besluit van 30 maart 2000: uitbreiding van de
doelgroep als gevolg van het vaststellen van een tekort
De uitvoeringsregelsvan de wet, vastgelegd in 2000, hebben het wettelijke kader
een eerste keer versoepeld.
De wet definieerde twee andere categorieën van jonge werknemers, namelijk werk
zoekenden jonger dan 25 jaar in het algemeen (tweede groep) en werkzoekenden
tussen 26 en 30 jaar (derde groep), voor het geval dat er een tekort zou zijn aan
jonge werknemers die voldoen aan de drie voorwaarden (jonger dan 25 jaar, inge
schreven als werkzoekende en nog geen zes maanden van school af). Indien er een
tekort zou zijn in de eerste groep, werd overgegaan naar de tweede groep, en bij
een tekort in zowel de eerste als de tweede groep, werd een beroep gedaan op de
derde groep.
De Subregionale Comités voor Tewerkstelling, die ressorteren onder de gewesten,
moesten eventuele tekorten vaststellen en de federale minister van Werk daarvan
op de hoogte brengen. Die zou dan beslissen de voordelen van de startbaanover
eenkomst al dan niet uit te breiden tot de tweede en de derde groep werklozen.
De parameters om tekorten vast te stellen werden vastgelegd in het koninklijk
besluit van 30 maart 2000 en hebben het in de praktijk gemakkelijker gemaakt om
de doelgroep uit te breiden tot alle werkzoekenden jonger dan 25 jaar of zelfs tot
de leeftijd van 30 jaar.
Een tekort werd immers vastgesteld op basis van een theoretische berekening die
volledig los stond van de werkelijke toestand op de arbeidsmarkt. Er is dus geen
kwalitatieve analyse gemaakt van die markt, noch een vergelijking tussen de jonge
werkzoekenden en het aantal startbaanovereenkomsten waarin werkelijk moest
worden voorzien binnen de ondernemingen van de betrokken geografische regio.
De vaststelling van het tekort is dus op veralgemeende wijze gebeurd. In Wallonië
werden de maatregelen al van bij het begin uitgebreid tot de tweede groep. Enkel
Waals-Brabant heeft er gedurende enkele trimesters ook de derde groep bijgeno
men. In Vlaanderen werd er zowat overal van bij de start uitgebreid tot de drie
groepen en de leeftijdsgrens werd zelfs vaak opgetrokken tot meer dan 45 jaar11. In
Brussel werd de uitbreiding tot de tweede groep pas vanaf 31 mei 2001 definitief.
De toepassing van de wet door de regering heeft het beleid grondig gewijzigd
door de facto komaf te maken met de prioriteit voor jonge werklozen die minder
dan zes maanden van school af zijn.
Het koninklijk besluit heeft de FOD Werkgelegenheid geen rol toebedeeld in de
vaststelling van tekorten. De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeids
markt heeft tijdens de audit onderstreept dat ze niet werd geraadpleegd bij het
uittekenen van de maatregelen. Overeenkomstig het koninklijk besluit heeft ze de
vragen van de Subregionale Comités voor Tewerkstelling niet onderzocht. Die
vragen waren overigens rechtstreeks gericht aan het kabinet van de minister.
Ook de beslissing werd genomen zonder inspraak van de FOD.

11

De wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers
heeft een vierde groep gecreëerd, namelijk werkzoekenden ouder dan 45 jaar die al meer dan een
jaar werkloos zijn.
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Het Rekenhof stelt tot slot vast dat de regels voor de berekening van een tekort,
in de zin van de wet, vastgelegd bij koninklijk besluit van 30 maart 2000, geleid
hebben tot een vrijwel algemene uitbreiding tot de tweede en zelfs tot de derde
groep werkzoekenden, terwijl op dat moment meer dan 40 % jonge werkzoeken
den sinds meer dan zes maanden werkloos waren. Het wettelijke kader spitste
zich bijgevolg niet meer echt toe op schoolverlaters en werd veeleer een instru
ment ter bestrijding van de jongerenwerkloosheid in het algemeen. De uitbreiding
tot werklozen ouder dan 45 jaar wijkt zelfs van die doelstelling af.
Die evolutie had kunnen worden vermeden door een meer kwalitatieve en ver
fijnde analyse van de arbeidsmarkt om na te gaan hoe moeilijk het in bepaalde
periodes en in bepaalde regio’s echt is om jonge werkzoekenden te vinden die in
aanmerking komen voor een startbaanovereenkomst.
De feitelijke situatie die voortvloeit uit het koninklijk besluit van 30 maart 2000 zal
worden bekrachtigd door de verder beschreven wetswijziging van 2002. De memo
rie van toelichting onderstreept immers dat de schrapping van het onderscheid
tussen de eerste twee groepen van werklozen “eenvoudiger is voor de werkgevers
en beantwoordt aan de werkelijke situatie”.
3.3 Programmawet van 24 december 2002: geen specifieke maatregelen meer voor schoolverlaters
Artikel 355 van de programmawet van 24 december 2002 heeft het onderscheid
tussen de eerste en de tweede groep werkzoekenden afgeschaft.
Door deze wetswijziging verdwijnt elke specifieke maatregel voor werkzoekende
schoolverlaters die nog geen zes maanden op de arbeidsmarkt zijn, uit de wet op
de startbaanovereenkomst.
3.4 Latere wijzigingen: nadruk op de lastenverlagingen
De latere wijzigingen van de wet op de startbaanovereenkomst wijken steeds
meer af van de initiële doelstelling enerzijds en vereenvoudigen en verbreden het
systeem van de lastenverlagingen voor de doelgroepen anderzijds.
3.4.1

Programmawet van 22 december 2003

Eind 2003 ondergaat het wettelijke kader drie nieuwe wijzigingen:
•

De uitbreiding tot jonge werkzoekenden tussen 26 en 30 jaar als gevolg
van een vastgesteld tekort, wordt geschrapt.

•

De leeftijdsgrens voor jonge werknemers die in aanmerking komen voor de
toepassing van de reglementering, wordt opgetrokken tot 26 jaar in plaats
van 25 jaar. Het gaat om een ingrijpende wijziging, vermits jonge werk
nemers van 25 jaar een groot deel van die groep uitmaken: in het derde
trimester 2006 vertegenwoordigden ze, uitgedrukt in VTE, 35,4 % van de
jonge werknemers in ondernemingen uit de privésector.

•

De beperking van de tijdsduur (tot twaalf maanden in de meeste gevallen)
waarin startbaners meetellen voor de berekening van de 3 %-norm, wordt
geschrapt. Op die manier weegt die verplichting iets minder op de werk
gevers, aangezien ze niet meer elk jaar nieuwe werkkrachten in dienst moeten
nemen. Door de wijziging tellen de startbaners immers mee voor de bereke
ning van de 3 %-norm gedurende de hele looptijd van hun contract, tot hun
26e verjaardag. De achterliggende idee is om jonge werknemers een duur
zame inschakeling te bieden.
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Tijdens de Ministerraad van oktober 2003, die werd gewijd aan het werkgelegen
heidsbeleid, werd de nadruk gelegd op de rol van de gewesten bij het aanbieden
van een inschakelings- en opleidingsparcours. Dat aspect van de Europese werk
gelegenheidsstrategie neemt de overhand op het aanbieden van jobs aan jonge
werklozen. Het is de bedoeling jonge werknemers via aangepaste opleidingen
beter voor te bereiden op hun intrede op de arbeidsmarkt.
Het kader van de wet op de startbaanovereenkomst blijft echter behouden en het
systeem van de lastenverlagingen wordt vereenvoudigd en geharmoniseerd. Voor
sommige werknemers wordt het bedrag van de verlagingen opgetrokken.
3.4.2

Programmawet van 9 juli 2004

Alle werknemers jonger van 26 jaar tellen voortaan mee voor de naleving van de
3 %-norm, ongeacht of het om startbaners gaat of niet. De startbaanovereen
komst stimuleert voortaan enkel nog de indienstneming van laaggeschoolden door
middel van lastenverlagingen. Opdat de werkgever zo’n lastenverlaging zou kun
nen verkrijgen, moet de werknemers immers in het kader van een startbaanover
eenkomst in dienst worden genomen.
De nog steeds bestaande verplichting om 3 % jongeren in dienst te nemen, lijkt
niet echt dwingend meer voor de meeste werkgevers, die over het algemeen een
hoger aantal jongeren in dienst nemen (ongeveer 14 %). Zo werkten er in het
derde trimester 2006, uitgedrukt in VTE, bijna 200.000 werknemers jonger dan
26 jaar voor private ondernemingen met meer dan 50 werknemers. Dat is 15,5 %
van het personeelsbestand. Dat percentage bleef vrij stabiel tussen 2003 en 2006
en ligt ruimschoots boven de 3 %-norm die de individuele werkgevers moeten
naleven.
In 2003 waren er bij de werknemers jonger dan 26 jaar slechts 10 % met start
baanovereenkomst.
De openbare werkgevers met meer dan 50 werknemers hadden 7 % jongeren van
minder dan 26 jaar in dienst. De federale Staat kwam net aan 3 %.
Tot slot moet worden aangestipt dat het voordeel van de lastenverlagingen werd
uitgebreid tot personen van buitenlandse origine en gehandicapten. Die genoten
al bijzondere maatregelen, zoals de mogelijkheid om tot 30 jaar in aanmerking te
worden genomen12 en, op vraag van de sociale partners, dubbel te tellen voor de
verplichting om jongeren in dienst te nemen, vanaf 1 juli 2003.
3.4.3

Wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact

Vanaf 1 juli 2006 wordt de leeftijdsgrens voor het naleven van de verplichtingen
inzake tewerkstelling van jonge werknemers opnieuw teruggeschroefd van 26 jaar
naar 25 jaar. De wet bepaalt echter dat de koning die leeftijdsgrens met een jaar
kan optrekken of verminderen op advies van de bevoegde gewesten, elk voor hun
gebied. De memorie van toelichting preciseert dat die wijziging door een gewest
kan worden aanbevolen, “rekening houdend met zijn specifieke arbeidssituatie”.
In de praktijk hebben alle gewesten gevraagd om de leeftijdsgrens op te trekken
tot 26 jaar en dat advies werd bekrachtigd door koninklijke besluiten van 10 novem
ber 2006, met ingang van 1 juli 2006.

12

Opgeheven door de programmawet van 22 december 2003.
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Voor de lastenverlagingen wordt overigens een onderscheid gemaakt tussen laag
geschoolde jongeren en erg laaggeschoolde jongeren. Die laatsten hebben hoog
stens het diploma behaald van de tweede graad van het secundair onderwijs en
genieten sinds 1 april 2006 verhoogde lastenverlagingen.
Bovendien werd op 1 april 2006 een activerende maatregel ingevoerd voor de
werkloosheidsvergoeding voor laaggeschoolde en erg laaggeschoolde jongeren
van buitenlandse origine of met een handicap: de RVA neemt gedurende maximaal
zes maanden een deel van het nettoloon ten laste in de vorm van een werkvergoe
ding. Die maatregel richt zich tot startbaners die de school nog geen 21 maanden
verlaten hebben.
3.5 Conclusies
Het wettelijke kader ter bestrijding van het risico dat schoolverlaters in de werk
loosheid verzeild raken, heeft sinds 1999 een hele evolutie ondergaan.
De uitbreiding tot andere categorieën van jonge werklozen door het koninklijk
besluit van 30 maart 2000 heeft er de facto toe geleid dat schoolverlaters niet
langer een prioritaire doelgroep waren.
De verdere evolutie van de wetgeving toont aan dat het beleid werd bijgestuurd
in de richting van een geleidelijke versoepeling van de verplichting voor onderne
mingen om een aantal jongeren in dienst te nemen dat overeenstemt met een
bepaald percentage van hun personeelsbestand. Die verplichting was aanvanke
lijk bedoeld voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar die nog geen zes maanden
werkloos waren en werd vervolgens versoepeld door de doelgroep uit te breiden
tot alle werkzoekenden jonger dan 26 jaar, wat een bevestiging was van de situ
atie ontstaan door het koninklijk besluit van 30 maart 2000.
Het Rekenhof stelt vast dat het kader het niet meer mogelijk maakt specifiek de
werkloosheid te bestrijden bij jongeren in de eerste maanden dat ze zich op de
arbeidsmarkt begeven. De andere ingevoerde federale maatregelen hebben noch
de ambitie, noch de reikwijdte van de startbaanovereenkomsten en richten zich
niet specifiek tot schoolverlaters.
Van het initiële wettelijke kader blijven bijgevolg voornamelijk de lastenverlagin
gen over. Om die te kunnen genieten, moeten de jongeren die tot de doelgroepen
behoren, nog in dienst worden genomen met een startbaanovereenkomst. De
werkgevers zouden de huidige verplichting om 3 % werknemers jonger dan 26 jaar
in dienst te nemen, spontaan moeten nakomen, omdat ze voor weinig problemen
zorgt.
Het Rekenhof haalt aan dat die ingrijpende evoluties niet konden steunen op per
formante opvolgings- en sturingsmiddelen.
De FOD Werkgelegenheid onderstreept dat er andere maatregelen zijn genomen
ter bestrijding van de werkloosheid bij jongeren, namelijk:
•

de activering van een werkloosheidsuitkering voor laaggeschoolde jongeren
(activa start);

•

premies bij indienstneming van personen jonger dan achttien jaar die op
die manier werkervaring kunnen opdoen;

•

de instapstage, die berust op een overeenkomst tussen de werknemer, de
werkgever en de diensten voor arbeidsbemiddeling en die leidt tot een
arbeidsovereenkomst;

•

de vestigingsuitkering ten gunste van jongeren die een zelfstandige activi
teit willen uitbouwen.
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De FOD herinnert er ook aan dat de Europese richtsnoeren voorschreven dat al
actie moest worden ondernomen voordat de jongeren zes maanden werkloos zou
den zijn. Dit hoefde niet noodzakelijk het aanbieden van een job te zijn. In 2000
en in 2003 had de Europese Raad België aanbevolen meer rekening te houden
met de richtsnoeren inzake jongerenwerkloosheid. Ingevolge die aanbeveling heb
ben de gewesten nieuwe maatregelen ingevoerd, en de aanbevelingen werden
niet meer herhaald.
De FOD Werkgelegenheid stemt ermee in dat wetswijzigingen zouden moeten
worden ondersteund door evaluaties, maar benadrukt dat het initiële wettelijke
kader niet werd voorafgegaan door een diepgaande analyse van het werkgelegen
heidsbeleid voor jongeren.
Standpunt van
de betrokken
ministers

De ministers benadrukken dat, algemeen gesteld, het overheidsbeleid en de
wetswijzigingen zouden moeten steunen op evaluaties en concrete cijfers.
Ze benadrukken ook dat het probleem van de jeugdwerkloosheid niet kan worden
beperkt tot het beleid in het kader van de startbaanovereenkomst. Zo moeten
ook de beleidsplannen van de gemeenschappen en de gewesten worden meege
rekend om jonge werkzoekenden te begeleiden. Het is in die geest dat de minis
ters, in akkoord met de verantwoordelijken van de gedefedereerde entiteiten, de
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zullen vragen
een studie uit te voeren van de bestaande maatregelen. Op basis van die analyse
en van de gegevens van de FOD Werkgelegenheid kan dan worden overwogen of
het nuttig is de wetgeving aan te passen om beter de doelgroep van de school
verlaters te bereiken.
De ministers zijn tot slot van oordeel dat bij die evaluatie door de CRB en de
NAR de omvang van de verlagingen van de werkgeversbijdragen voor jongeren,
waarop in de loop van de jaren steeds meer de nadruk is komen te liggen, en de
weerslag ervan op de tewerkstellingsgraad van jongeren en de verschillende doel
groepen zouden kunnen worden geanalyseerd.
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Hoofdstuk 4
Naleving van de wettelijke verplichtingen en controle door
de Staat

Het toezicht op de verplichtingen inzake startbaanovereenkomsten is een taak
van de RSZ en de FOD Werkgelegenheid. De controle van de RSZ beperkt zich
tot de ondernemingen die lastenverlagingen vragen, terwijl de controletaak van
de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegen
heid alle ondernemingen omvat die onderworpen zijn aan de verplichting om jon
geren in dienst te nemen.
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe die controle is georganiseerd en wat de resul
taten ervan waren. De onderstaande vaststellingen tonen aan dat de achtereen
volgende wetswijzigingen sinds 1999 een negatieve impact hebben gehad op de
organisatie en de efficiëntie van de controles.
Er zijn twee soorten sancties voor werkgevers die zich niet houden aan de ver
plichting om jongeren in dienst te nemen:
•

De RSZ kan lastenverlagingen weigeren aan werkgevers die de 3 %-norm
niet naleven.

•

De FOD Werkgelegenheid kan de werkgever een boete van 75 euro opleg
gen per dag en per niet in dienst gestelde jongere.

4.1 RSZ
De controles van de RSZ bestaan uit twee facetten. Enerzijds gaat de RSZ na of
de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van socialelastenver
lagingen op basis van de in de wet gedefinieerde doelgroepen: leeftijd, geldige
startbaankaart (en dus scholingsgraad) of hoedanigheid van gehandicapte of
allochtoon. Anderzijds stelt de RSZ voor de verplichte indienstneming van jonge
ren een lijst op van ondernemingen die mogelijkerwijze in overtreding zijn. De
dienst baseert zich daarvoor op een database met de driemaandelijkse aangiften
van de ondernemingen (de zogeheten grijze lijst).
Die lijst wordt verstuurd naar de FOD Werkgelegenheid die de lijst kan verfijnen
op basis van de vrijstellingen die de werkgevers genieten13. De RSZ kan zich dan
op die gecorrigeerde lijst baseren om lastenverlagingen te weigeren aan onderne
mingen die zich niet houden aan de verplichting om jongeren in dienst te nemen.
De RSZ is van oordeel dat zijn rol beperkt blijft tot het overzenden van gegevens.
De FOD Werkgelegenheid moet deze gegevens benutten en aan de RSZ signale
ren welke werkgevers in gebreke blijven.
Tot in 2003 werd aldus regelmatig en binnen redelijke termijnen informatie uitge
wisseld en de lijst diende als uitgangspunt voor controles.
Sinds 2003 zijn de vereisten, zoals eerder vermeld, aanzienlijk versoepeld en zou
den de meeste werkgevers ze eigenlijk spontaan moeten naleven.

13

De wet bepaalt dat vrijstellingen kunnen worden toegekend aan activiteitensectoren of onderne
mingen die daar om vragen omdat ze bepaalde moeilijkheden ondervinden. Dergelijke aanvragen
voor vrijstellingen blijven echter marginaal. De wet en haar uitvoeringsbesluiten geven een nauw
keurige opsomming van de redenen die tot zo’n vraag kunnen leiden en van de criteria die bij de
toekenning in aanmerking moeten worden genomen.
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Vanaf dat moment werd het doorsturen van de lijst onderbroken om redenen die
volgens de RSZ te maken hadden met de ingebruikname van de Dimona-aangifte.
Toen de DMFA (multifunctionele aangifte) in 2003 werd ingevoerd, moesten
nieuwe communicatiemethodes met de FOD worden uitgewerkt. Gelet op de inhe
rente moeilijkheden bij de invoering van de nieuwe aangifte werden die procedures
pas laat afgerond.
Het Rekenhof stelt vast dat er, op het ogenblik van de audit, lastenverlagingen
zijn toegekend voor de jaren na 2003 zonder dat de RSZ enige garantie had over
de naleving van de verplichte indienstneming van jongeren. De RSZ had de nale
ving van die verplichting niet gecontroleerd en had niet overlegd met de FOD
Werkgelegenheid om een lijst op te stellen van werkgevers die in overtreding
waren.
Standpunt van
de RSZ

De RSZ bevestigt in zijn antwoord dat de naleving van de voorwaarden voor de
lastenverlagingen tot in 2003 werden gecontroleerd. Sinds de wetswijzigingen
blijft enkel nog de verplichting over om een percentage jonge werknemers te
werk te stellen, maar voor deze controle is het optreden van de FOD Werkgele
genheid nodig.
De FOD Werkgelegenheid heeft de lijst voor het jaar 2004 pas eind maart 2007
ontvangen, op initiatief van de beleidscel van de minister.
De RSZ heeft aangekondigd dat de lijsten van werkgevers sinds maart 2007
opnieuw aan de FOD worden toegezonden en dat, aangezien de methode en de
vorm van de overgezonden gegevens nu zijn goedgekeurd, deze overzending regel
matig zal kunnen gebeuren, a rato van één lijst per trimester, en dat eerst zal
worden teruggegaan in de tijd om het risico op verjaring te vermijden.
Als de FOD Werkgelegenheid de gegevens snel analyseert, verbindt de RSZ zich
ertoe de in gebreke blijvende werkgevers te sanctioneren door hen geen ver
laagde bijdragen toe te kennen.
Het Rekenhof wenst daarbij te wijzen op het belang van een effectieve controle
en herinnert eraan dat de weigering om verlaagde sociale lasten toe te kennen
van financieel belang is voor de sociale zekerheid. Op basis van de controles in
2004 (van de jaren ervoor) kon vijf miljoen euro aan lastenverlagingen van allerlei
aard worden geweigerd. Het is echter niet mogelijk na te gaan welk deel van dat
bedrag betrekking heeft op de niet-naleving van de verplichte indienstneming van
jonge werknemers.
Deze weigering is bovendien een duidelijke aansporing om de verplichte indienst
neming van jonge werknemers na te leven.
Een regelmatige uitwisseling van informatie tussen de RSZ en de FOD Werkge
legenheid is dus nodig om te garanderen dat er geen lastenverlagingen worden
toegekend aan werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen.
Het Rekenhof beveelt aan de eventueel in gebreke blijvende ondernemingen te
onderzoeken en, in voorkomend geval, de wettelijk vooropgestelde sancties toe
te passen.
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4.2 FOD Werkgelegenheid
De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegen
heid moet controleren of de sociale wetgeving in haar geheel (55 reglementerin
gen, waarvan negen maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid) wordt
nageleefd. De AD voert zowel algemene als gerichte controles uit, op basis van
de prioriteiten uit een risicoanalyse of specifieke aanvragen. Het koninklijk besluit
van 30 maart 2000 belast de FOD Werkgelegenheid met de controle op de nale
ving van de wet op de startbaanovereenkomsten.
4.2.1

Specifieke controles tot 2003

De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten heeft op vraag van de
minister van Werk met spoed twee specifieke controlecampagnes uitgevoerd op
het vlak van de startbaanovereenkomsten: de eerste in 2000/2001 en de tweede
in 2002/2003.
Deze controles waren het gevolg van het feit dat de minister een prioriteit had
gemaakt van het toezicht op de naleving van de verplichtingen inzake startbaan
overeenkomsten. De eerste reeks controles beoogde een aantal willekeurige pri
véondernemingen, terwijl de tweede reeks controles meer gericht was en uitging
van de grijze lijst van de RSZ en de FOD Werkgelegenheid.
Wanneer de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten vaststelde dat
een onderneming zich niet aan haar verplichtingen hield, kreeg het bedrijf een
waarschuwing zodat het de situatie kon rechtzetten. Die werkwijze hielp 1.950
jongeren aan een job in 2000/2001 en 1.819 in 2002/2003.
Enkel wanneer de onderneming niet reageerde, stelde de Algemene Directie Toe
zicht op de Sociale Wetten een proces-verbaal op. In 2001 was dat er slechts één,
maar in 2003 waren er 196.
De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten bezorgt het proces-verbaal
aan de Afdeling van de Juridische Studiën en Documentatie van de FOD Werk
gelegenheid, die zich uitspreekt over de administratieve boetes die aan werkge
vers moeten worden opgelegd. Die kunnen hun standpunt verduidelijken en de
kwestie aanhangig maken bij de rechtbank van koophandel in geval van een sanc
tie. Er verlopen dus verschillende maanden tussen de vaststelling van de overtre
ding door de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de uitspraak
door de Afdeling van de Juridische Studiën en Documentatie.
De regelgeving over de startbaanovereenkomsten is sinds 2001 echter vaak en
sterk gewijzigd, waardoor er onzekerheid bestaat over de opgestelde proces-ver
balen14. De boetes die de werkgevers opgelegd kregen, moeten immers behan
deld worden als strafrechtelijke sancties en bij gewijzigde wetgeving moest de
nieuwe norm worden toegepast indien die gunstiger bleek.

14

In 2001 werd de berekeningsbasis voor de verplichte indienstneming gewijzigd tussen het opstellen
van het pv en het advies van de Afdeling van de Juridische Studiën. Die wijziging had een impact
op het aantal SBO’s in een onderneming. De kanttekening bij het voorstel tot klassering sugge
reerde een herberekening van het verplichte aantal voor het aangeklaagde bedrijf.
Bij de pv’s van 2003 moesten de juridische adviezen rekening houden met de reglementaire wijzi
gingen die bepaalden dat alle werknemers jonger dan 26 jaar voortaan mochten worden meegeteld
om de verplichte bezettingsgraad te halen (programmawet van 9 juli 2004, sinds augustus 2003 ter
discussie in het kader van de Ministerraad gewijd aan de werkgelegenheid).
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In 2004 heeft de FOD Werkgelegenheid bijgevolg beslist alle in 2003 opgestelde
proces-verbalen te seponeren, aangezien de programmawet van 22 decem
ber 2003 de verplichte indienstneming van jonge werknemers aanzienlijk had ver
soepeld.
De twee controlecampagnes die plaatsvonden voor 2004 hebben dus tot geen
enkele sanctie geleid.
De FOD Werkgelegenheid preciseert in zijn antwoord dat de processen-verbaal
werden opgesteld op basis van de wet die in 2002 van kracht was en dat ze bij
gevolg niet de nodige informatie bevatten om vast te stellen of er nog een over
treding was volgens de latere reglementering.
4.2.2

Controles sinds 2004

Sinds 2004 beschouwt de inspectiedienst van de sociale wetten de controle van
de SBO-verplichtingen niet langer als een prioriteit. De controle gebeurt voortaan
in het kader van de algemene controles op de sociale wetgeving in haar geheel
(8.153 controles in 2006). Er werden ook nog enkele bijzondere controles uitge
voerd (negentien in de periode 2004-2006). Het ging niet om gerichte controles
op basis van RSZ-gegevens – namelijk deze in de grijze lijst – en totnogtoe werd
geen enkele overtreding vastgesteld.
Sinds 2004 werken de diverse inspectiediensten15 samen binnen de Sociale Inlich
tingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Die samenwerking maakte het mogelijk een
gemeenschappelijke database uit te bouwen op basis waarvan men zich zou moeten
kunnen richten op ondernemingen die hun verplichtingen niet nakomen, maar dat is
tot dusver nog niet gebeurd.
In maart 2007 heeft de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten de grijze
lijst van de RSZ ontvangen voor het jaar 2004. Gezien het risico op verjaring van
de overtredingen, achtte de AD het niet langer nuttig om controles uit te voeren
met betrekking tot het jaar 2004. De AD heeft bij de RSZ de lijsten opgevraagd
voor de jaren 2005 en 2006, om nog in 2007 de werkgevers te kunnen controleren
die vermoedelijk in overtreding zijn.
Het Rekenhof merkt echter op dat de grijze lijst die voor 2004 werd opgesteld,
afhankelijk van het trimester, tussen 144 en 187 ondernemingen bevat die blijkbaar
hun verplichtingen inzake tewerkstelling van jonge werknemers niet nakwamen.
Uit het voorgaande blijkt dat de wet op de startbaanovereenkomst, die weliswaar
een prioriteit maakte van de controle op de verplichte naleving, nooit heeft geleid
tot de vooropgestelde financiële sancties, namelijk 75 euro per jonge werknemer
en per dag dat de norm niet werd nageleefd.
Standpunt van
de betrokken
besturen

De FOD Werkgelegenheid preciseert in zijn antwoord dat de beleidscel van de
minister van Werk vanaf 2004 van oordeel was dat de controle van de startbaan
overeenkomsten niet meer prioritair was. De verplichtingen inzake startbaan
overeenkomsten worden echter nog gecontroleerd in het kader van de algemene
controles.
De FOD Werkgelegenheid onderstreept bovendien dat de RSZ vanuit de multi
functionele aangifte (DMFA) over alle instrumenten beschikt om vast te stellen
dat een werkgever zijn verplichting niet naleeft.

15

Het gaat om de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid
en de inspectiediensten van de FOD Sociale Zekerheid, de RSZ en de RVA.

De startbaanovereenkomst – Rekenhof, april 2008

27

De RSZ herinnert er van zijn kant aan dat het koninklijk besluit van 30 maart 2000
de FOD Werkgelegenheid de bevoegdheid geeft om toe te zien op de naleving
van de wet, en dat het bijgevolg die administratie is die de overtredingen moet
vaststellen en aan de RSZ moet melden.
De ministers hebben aangekondigd erover te zullen waken dat de RSZ aan de
FOD Werkgelegenheid zo snel mogelijk de zogeheten grijze lijst overzendt, zodat
de FOD Werkgelegenheid de toepassing van de reglementering kan controleren.
Ze zullen er dus voor zorgen dat de twee instellingen procedures opstellen om de
nodige informatie uit te wisselen.

Standpunt van
de betrokken
ministers

4.3 Naleving van de verplichtingen door de federale Staat als
werkgever
De wet bepaalde aanvankelijk dat de openbare diensten 1,5 % werknemers in
dienst moesten nemen in het kader van een startbaanovereenkomst. Voorts
moest de federale Staat 2.000 startbaners in dienst nemen voor het geheel van
zijn diensten.
Sinds 1 januari 2006 moeten de federale Staat en de federale overheidsinstellin
gen elk de algemene norm naleven en dus 3 % werknemers jonger dan 26 jaar in
dienst nemen. Ze kunnen die verplichting ook nakomen door 10 % van de jaarlijkse
indienstnemingen voor te behouden aan werknemers jonger dan 26 jaar. Volgens
gegevens van de FOD Personeel en Organisatie (P&O) had de federale Staat op
31 december 2006 2.206 werknemers jonger dan 26 jaar in dienst. Dat is 3,02 %
van het totale personeelsbestand.
Die gegevens zijn echter niet volledig, want diverse FOD’s en overheidsinstellin
gen hebben de FOD P&O geen informatie bezorgd over hun personeelsbestand.
Hoewel de 3 %-norm globaal wordt nageleefd, is het zo dat bepaalde FOD’s en
overheidsinstellingen ruimschoots onder de norm zitten.
Er moet ook worden opgemerkt dat de werknemers jonger dan 25 jaar in 2007
meer dan een derde van de werknemers jonger dan 26 jaar vertegenwoordigden.
Om eind 2007 de 3 %-norm te halen, zal de federale Staat die werknemers tegen
dan dus moeten hebben vervangen door werknemers jonger dan 26 jaar in dienst
te nemen ten belope van 1 % van het totale personeelsbestand, dit is ongeveer
700 werknemers.
Er gebeurt geen rapportering om na te gaan of die regel wordt nageleefd. De
FOD Werkgelegenheid volgt niet op hoe het aantal jongeren in dienst van open
bare werkgevers evolueert. Ook de RSZ heeft geen controles kunnen uitvoeren
om na te gaan of werkgevers die lastenverlagingen hebben aangevraagd, zich
houden aan de verplichting om jonge werkkrachten in dienst te nemen. Op basis
van de gegevens waarover de RSZ beschikt, kan geen onderscheid worden
gemaakt tussen de instellingen die tot de federale Staat behoren of tot de gede
federeerde entiteiten. Bovendien moesten bepaalde gegevens door externe dien
sten worden verstrekt, en meer bepaald door de FOD Personeel en Organisatie.
De RSZ preciseert dat het in de toekomst perfect mogelijk is de lijst van de werk
gevers van de openbare sector die niet aan de 3 %-norm voldoen, mee te delen,
zodat de FOD [Werkgelegenheid] een selectie kan maken en de verificaties kan
uitvoeren rekening houdend met de gegevens afkomstig van andere instellingen
en de specifieke kenmerken van de openbare sector. Op die manier kan de FOD
de probleemgevallen aan de RSZ signaleren om de bijdrageverminderingen te
annuleren.
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De wet bepaalde bovendien dat de openbare werkgevers de nieuwe werknemers
in de eerste plaats bij globale projecten moesten betrekken die tegemoetkomen
aan maatschappelijke noden. De aard van die projecten is vastgelegd bij konink
lijk besluit, en samenwerkingsovereenkomsten tussen de Staat en de gedefede
reerde entiteiten voorzien in gezamenlijk uit te voeren projecten.
Het koninklijk besluit van 30 maart 2000 geeft de opvolging van die globale pro
jecten in handen van de FOD Werkgelegenheid, maar de opvolging laat te wen
sen over. De rapportering door de instellingen die de globale projecten uitvoeren
door middel van partnerships met de federale Staat, vertoont lacunes, hoewel ze
contractueel verplicht is. Er valt dus onmogelijk na te gaan hoeveel jongeren pre
cies betrokken zijn bij die globale projecten.
Standpunt van
de betrokken
ministers

De minister van Sociale Zaken en de minister van Werk verbinden zich ertoe de
andere leden van de regering te wijzen op de noodzaak voor de overheidsdien
sten om hun verbintenissen om jongeren in dienst te nemen, na te leven.

4.4

Conclusies

Door de wijzigingen van de wetgeving sinds 1999 werd afgezien van de specifieke
controles om na te gaan of werkgevers zich houden aan de verplichting om een
minimum aan jonge werknemers op te nemen in hun personeelsbestand.
De RSZ is niet nagegaan of die verplichting wordt nageleefd alvorens lastenver
lagingen toe te kennen ten voordele van laaggeschoolden of daarmee gelijkge
stelde personen.
De FOD Werkgelegenheid heeft geen lessen getrokken uit de resultaten van de
controles van de eerste jaren, noch een controlebeleid uitgestippeld dat is afge
stemd op de nieuwe wettelijke bepalingen.
Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD Werkgelegenheid en de RSZ zouden over
leggen over de manier om de gegevens waarover ze beschikken, zo snel mogelijk
door te sturen en te benutten, om hun respectieve controleopdrachten te kunnen
vervullen.
Het Rekenhof merkt ook op dat de federale Staat geen opvolging heeft georga
niseerd van de specifieke verplichtingen van overheidsdiensten op het vlak van de
indienstneming van jongeren.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies
5.1.1

Opvolging en evaluatie van het beleid

Sinds 1999 is in navolging van de continue aanbevelingen van de Europese Unie
een federaal werkgelegenheidsbeleid ontwikkeld dat jongeren aan een baan moet
helpen binnen zes maanden na hun intrede op de arbeidsmarkt. Dat beleid schrijft
onder meer een jaarlijks opvolgingsrapport en een jaarlijkse evaluatie voor.
Het Rekenhof stipt aan dat de FOD Werkgelegenheid ondanks die verplichting
nooit een jaarlijks statistisch rapport heeft opgesteld. Bovendien werd geen
enkele operationele doelstelling vastgelegd, noch enige indicator opgesteld om de
impact van het beleid na te gaan.
De jaarlijkse evaluatie die aan de CRB en aan de NAR werd toevertrouwd, werd
niet uitgevoerd overeenkomstig de wet.
De inspanningen van de FOD Werkgelegenheid om een database te ontwikkelen
en de evaluatie te bevorderen, hebben niet tot de nodige evaluaties geleid om
sturing van het beleid mogelijk te maken.
Door die ontbrekende evaluaties kon de wetgever geen zicht krijgen op de
behaalde resultaten voordat hij de opeenvolgende aanpassingen goedkeurde die
de regering sinds 1999 aan dat federaal beleid heeft voorgesteld.
5.1.2

Evolutie van het wettelijke kader

De eerste versie van de wet verplichtte de werkgevers uit de privésector om elk
jaar nieuwe jonge werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereen
komst binnen zes maanden nadat ze de school hadden verlaten, ten belope van
3 % van hun personeelsbestand. Die verplichting is mettertijd aanzienlijk versoe
peld, zodat werkgevers op dit ogenblik nog 3 % werknemers jonger dan 26 jaar in
dienst moeten nemen.
Het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de wet, heeft immers
de facto de voorrang voor jonge werklozen die minder dan zes maanden geleden
de school hebben verlaten, afgeschaft en heeft een versoepeling in de hand
gewerkt van de voorwaarden om voor het statuut van startbaanovereenkomst in
aanmerking te komen.
Sinds de aanpassing van de wet die deze evolutie bekrachtigt, is de wetgeving
niet meer toegespitst op schoolverlaters. Het beleid concentreert zich op de
inschakeling van minder goed opgeleide jongeren, via lastenverlagingen.
Aangezien de werknemers jonger dan 26 jaar zowat 14 % van de loontrekkenden
vertegenwoordigen, kan de 3 %-norm zoals die op heden gedefinieerd is, slechts
in zeldzame gevallen aanzetten tot de aanwerving van jonge werknemers.
Er bestaan andere federale maatregelen in de strijd tegen de jongerenwerkloos
heid. Deze hebben echter niet dezelfde ambitie en reikwijdte en zijn niet specifiek
toegespitst op schoolverlaters.
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De gewesten hebben eveneens maatregelen goedgekeurd met de nadruk op vor
ming. Hun beleid bestaat erin vormingen en een beroepsinschakelingsprogramma
aan te bieden aan jongeren die sinds drie maanden ingeschreven zijn als werkzoe
kende. Dat aspect houdt echter geen rekening meer met de noodzaak om jonge
werklozen snel een eerste werkervaring te bieden.
5.1.3

Naleving van de wettelijke verplichtingen en sancties

Door het gebrek aan sturing bij de uitvoering van het federale beleid en door de
wijzigingen van de wet sinds 1999, zijn de specifieke controles achterwege geble
ven die moesten nagaan of werkgevers zich hielden aan de verplichting om een
minimum aantal jongeren op te nemen in hun personeelsbestand.
De FOD Werkgelegenheid heeft niet de actieve rol gespeeld die noodzakelijk is
om lessen te trekken uit de resultaten van de controles van de eerste jaren en om
een controlebeleid uit te stippelen dat is afgestemd op de nieuwe wettelijke bepa
lingen.
De controles van vóór 2004 hebben niet geleid tot de toepassing van de in de wet
bepaalde boetes, terwijl er toch overtredingen waren vastgesteld op de verplich
tingen van de wet op startbaanovereenkomsten. De enige echte sanctie die de
RSZ oplegde, was de weigering om lastenverlagingen toe te kennen.
De grijze lijst van ondernemingen die mogelijk niet in orde waren met de wetge
ving voor het jaar 2004, werd pas in maart 2007 aan de FOD Werkgelegenheid
toegezonden. De FOD overweegt echter slechts een controle op basis van de
lijsten voor de volgende jaren. Om die reden heeft de RSZ geen bijdragevermin
deringen geweigerd ten voordele van minder opgeleide of daarmee gelijkgestelde
werknemers wanneer de tewerkstellingsvoorwaarden niet werden nageleefd.
Het Rekenhof stelt vast dat de actoren van de controle op de naleving van de
wet, namelijk de FOD Werkgelegenheid en de RSZ, hun samenwerking niet doel
treffend hebben georganiseerd.
De federale Staat heeft de specifieke verplichtingen voor de openbare diensten
op het vlak van de tewerkstelling van jongeren niet opgevolgd.

5.2
5.2.1

Aanbevelingen
Sturing van het overheidsbeleid

Over het algemeen moet de invoering van een beleid, en in het bijzonder een
werkgelegenheidsbeleid, van bij de conceptualisering ervan gepaard gaan met de
definitie van doelstellingen en de vaststelling van indicatoren die regelmatig wor
den opgevolgd. Het is dan ook nodig te preciseren op welke manier de gegevens
zullen worden verzameld en na te gaan dat die gegevens effectief beschikbaar
zijn.
Het evaluatie-instrument moet duidelijk worden bepaald en de termijnen moeten
worden gerespecteerd. De sturing en de bijsturing van het beleid op basis van de
vastgelegde doelstellingen vergen immers regelmatige en betrouwbare evaluaties
waarvan de resultaten in aanmerking worden genomen als er beleidswijzigingen
worden voorgesteld.
In dit geval had de wet weliswaar het principe van een jaarlijkse evaluatie voorge
schreven en bepaald wie ze moest uitvoeren. De praktijk toont echter dat de
toekenning van een evaluatieopdracht geen voldoende garantie op succes biedt.
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Als een evaluatie van het gevoerde beleid voorgeschreven is, beveelt het Reken
hof de federale regering aan na te gaan dat de wet- en regelgeving voldoende
duidelijk de verantwoordelijkheden van opvolging, controle en evaluatie toewijzen
en omschrijven, dat de nodige middelen zijn uitgetrokken en dat de voorgeschre
ven verslagen effectief worden opgesteld.
Als een dergelijk evaluatie-instrument daadwerkelijk wordt ingezet, zou ieder
voorstel tot substantiële wijziging van de regelgeving gepaard moeten gaan met
overtuigende evaluatierapporten.
5.2.2

Evolutie van het wettelijk kader

Sinds 2003 bevat de wet op de startbaanovereenkomsten geen specifieke maat
regel meer die toegespitst is op schoolverlaters. De maatregelen zijn aanzienlijk
geëvolueerd ten opzichte van de initiële doelstellingen van de wet.
Er wordt nochtans regelmatig onderstreept dat jongeren die niet minstens één
keer werkervaring opdoen in de eerste maanden na hun toetreding tot de arbeids
markt, het risico lopen verzeild te raken in de werkloosheid.
De evoluties van het wettelijk kader konden echter niet worden verhelderd door
de jaarlijkse evaluaties die de wet voorschrijft.
Het Rekenhof beveelt aan dat de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nati
onale Arbeidsraad naar aanleiding van hun volgende evaluatie zouden onderzoe
ken of alle bestaande maatregelen samen een toereikend interventiebeleid van de
federale Staat vormen op het vlak van de tewerkstelling van schoolverlaters.
5.2.3. Controle van de wettelijke verplichtingen inzake startbaan
overeenkomsten
De controleprocedures moeten worden verbeterd. De uitwisseling van informatie
tussen de RSZ en de FOD Werkgelegenheid voor het opstellen van de grijze lijst
moet beter worden gedefinieerd en sneller verlopen. Zowel de gegevens van de
RSZ als de database van de SIOD moeten worden gebruikt om werkgevers op te
sporen die hun verplichtingen niet nakomen.
Er zou een systeem moeten komen voor de geautomatiseerde bevraging van
werkgevers die misschien in overtreding zijn. Aldus zou sneller kunnen worden
gereageerd als wordt vastgesteld dat het percentage jonge werknemers ontoerei
kend is.
Een goed partnerschap tussen de RSZ en de FOD Werkgelegenheid is onont
beerlijk voor de controles van de 3 %-norm. Het zou dan ook wenselijk zijn dat ze
elkaar informeren over mogelijke overtredingen, zodat elk er in zijn eigen contro
ledomein het nodige gevolg kan aan geven.
Het Rekenhof onderstreept in dat verband dat de RSZ zich ertoe heeft verbonden
om de FOD Werkgelegenheid regelmatig de anomalielijsten te bezorgen en de in
gebreke blijvende werkgevers te sanctioneren op basis van de antwoorden van de
FOD.
Opdat de vooropgestelde sancties werkgevers ertoe zouden aanzetten jongeren
in dienst te nemen, moet de tijd tussen de vaststelling van de overtreding en de
beslissing tot sanctioneren worden ingekort. De processen-verbaal moeten boven
dien worden opgevolgd, zelfs bij wijziging van de reglementering.
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De FOD Werkgelegenheid moet er ook regelmatig op toezien dat de openbare
sector zijn verplichtingen nakomt, door de verslagen op te volgen die de over
heidsinstellingen opstellen in het kader van de overeenkomsten met betrekking
tot projecten van algemeen belang.
Standpunt van
de betrokken
ministers

De ministers benadrukken dat ze de aanbevelingen van het Rekenhof delen en
nemen de volgende engagementen:
•

De FOD Werkgelegenheid zal het jaarlijks statistisch verslag dat de wet
voorschrijft en indicatoren om de wet te beoordelen, opstellen.

•

Aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad zal
worden gevraagd een studie te maken over het geheel van maatregelen om
de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Op basis van die studie en van de gege
vens van de FOD Werkgelegenheid zal dan worden overwogen of de wet op
de SBO moet worden aangepast om beter de doelgroep van de schoolverla
ters te bereiken.

•

De RSZ zal geregeld de grijze lijst aan de FOD Werkgelegenheid bezorgen
en beide instellingen zullen procedures opzetten om de gegevens uit te wis
selen die nodig zijn om de toepassing van de regelgeving te controleren.

•

De andere leden van de regering zullen erop worden gewezen dat de over
heidsdiensten hun verplichtingen om jongeren in dienst te nemen, moeten
nakomen.
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Bijlage 1
Antwoord van de ministers (vertaling)

(brief ontvangen op 22 februari 2008)
De minister van Sociale Zaken
De minister van Werk
De heer Franki VANSTAPEL
Eerste Voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel
Uw brief van 16 januari 2008
Uw ref. A6-3.232.294 L9
Audit over de startbaanovereenkomst – Gezamenlijk antwoord van de minister
van Sociale Zaken, Laurette ONKELINX, en de minister van Werkgelegenheid,
Josly PIETTE

Mijnheer de eerste voorzitter,
We hebben met belangstelling kennis genomen van het ontwerpverslag van het
Rekenhof over de startbaanovereenkomst. Overeenkomstig artikel 5bis, 3° lid,
van de organieke wet op de inrichting van het Rekenhof hebben wij de eer u met
deze brief een gezamenlijk antwoord toe te zenden op de conclusies en aanbeve
lingen van het ontwerpverslag.
Het hof behandelt een bijzonder belangrijk probleem waarmee onze arbeidsmarkt
te maken heeft, te weten de jongerenwerkloosheid en de evolutie van de initiatie
ven die in 1999 werden genomen via de wet op de startbaanovereenkomst om de
werkloosheidsval voor jonge werkzoekenden te bestrijden. Wij zijn bijzonder
gevoelig voor deze problematiek, omdat ze cruciaal is voor de jonge generatie, de
sociale cohesie, maar ook voor de toekomst van onze samenleving.
Wij verheugen ons erover dat een dergelijk verslag tot stand kon komen en we
kunnen instemmen met de aanbevelingen die het Rekenhof in zijn ontwerpverslag
voorstelt.
Wij zullen erop toezien dat de FOD Werkgelegenheid in de toekomst het statis
tisch verslag opstelt waarin de wet initieel voorzag en dat de FOD het nodige doet
om de indicatoren vast te stellen die relevant zijn om de doeltreffendheid van de
wet op de startbaanovereenkomst te beoordelen. Wij zijn eveneens van mening
dat, algemeen gesteld, het overheidsbeleid vaker moet worden geëvalueerd en dat
de wijzigingen in de wetgeving zouden moeten steunen op evaluaties en concrete
cijfers. Om die reden steunen wij ten volle deze aanbeveling van het Rekenhof.
We zullen er eveneens over waken dat de RSZ aan de FOD Werkgelegenheid zo
snel mogelijk de zogeheten grijze lijst overzendt die hij moet opstellen, zodat de
FOD Werkgelegenheid zoals het hoort de toepassing van de reglementering kan
controleren. We zullen er dus voor zorgen dat de twee instellingen actief samen
werken en procedures opstellen voor een optimale uitwisseling van informatie, om
de toepassing van de wet op een doeltreffende wijze te kunnen opvolgen.
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We zijn echter van mening dat de strijd tegen de jongerenwerkloosheid moet
worden geanalyseerd vanuit een globaal oogpunt en dat hij niet kan worden
beperkt tot de initiatieven die werden genomen in het kader van de wet op de
startbaanovereenkomst. Zo hebben zowel de federale overheid als de gemeen
schappen en de gewesten beleidsplannen opgesteld om de jonge werkzoeken
den te begeleiden. Wij denken inzonderheid aan de maatregel Job Tonic in het
Waals Gewest, het Jeugdwerkplan in het Vlaams Gewest of het contract voor
beroepsproject in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om die reden moet de
analyse van de beleidsplannen over de tewerkstelling van jongeren, inzonderheid
voor zij die net de school hebben verlaten, rekening houden met alle bestaande
initiatieven.
Het is in die geest dat wij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale
Arbeidsraad zullen vragen een studie te maken van de bestaande maatregelen,
zowel op federaal niveau als op het niveau van de gedefedereerde entiteiten. Wij
zullen hen daarvoor contacteren zodat ze hun medewerking zouden toezeggen. Op
basis van die globale analyse en op basis van de statistieken en de indicatoren van
de FOD Werkgelegenheid zal dan kunnen worden overwogen of het nodig is de
wetgeving aan te passen teneinde beter de doelgroep van de jongeren te berei
ken, inzonderheid de schoolverlaters. Bij die gelegenheid zou het belangrijk kun
nen zijn de kwestie van de quota in overweging te nemen. Het Rekenhof heeft
immers opgemerkt dat de verplichting om 3 % jongeren tewerk te stellen, voor de
meeste werkgevers geen zeer dwingende verplichting meer lijkt omdat de jonge
ren in 2006 gemiddeld 15,5 % van het personeelsbestand vertegenwoordigden.
Het zou ook nuttig zijn toelichting te verkrijgen bij de noodzaak zich al dan niet
specifiek te richten op de jongeren die de school minder dan zes maanden hebben
verlaten.
Wel vinden wij het spijtig dat Rekenhof in zijn verslag niet meer aandacht besteedt
aan de kwestie van de vermindering van de patronale bijdragen voor de jongeren.
Het verslag vermeldt wel het bestaan van die bijdrageverminderingen en de
nadruk die in de loop van de jaren steeds meer is komen te liggen op die bijdra
geverminderingen, wat ten koste is gegaan van andere aspecten van de initiële
wetgeving. Op geen enkel ogenblik heeft het Rekenhof echter aandacht besteed
aan de omvang van die verminderingen, zomin wat betreft het niveau van het
bedrag per werknemer als vanuit een globaal oogpunt. Evenmin werd ingegaan op
de weerslag van die bijdrageverminderingen op de tewerkstellingsgraad van jon
geren of op de impact van de ruimere vermindering van de bijdragen op nieuwe
doelgroepen. Wij zijn van mening dat dergelijke informatie nuttig zou zijn geweest
om de evolutie van de wet grondig te kunnen evalueren. Dat punt zal zeker wor
den behandeld in de toekomstige studie door de CRB en de NAR.
Tot slot zijn de opmerkingen van het Rekenhof over de naleving van de reglemen
tering door de diensten van de overheid erg pertinent. Wij zullen de andere leden
van de regering zeker wijzen op de noodzaak de verbintenissen op dat vlak na te
leven.
Hoogachtend,
De minister van Werk

De minister van Sociale Zaken

(w.g.)
J. PIETTE
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(w.g.)
L. ONKELINX
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