Doelgroepkorting oudere werknemers discrimineert socialprofitondernemers
Brussel, 10 juni 2016
Verso, de Vlaamse koepel van de werkgevers uit de social profit, ziet een aantal positieve
elementen in het doelgroepenbeleid, zoals vandaag definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering. Toch laat minister Muyters jammer genoeg eveneens kansen liggen.
De socialprofitwerkgevers zien vier positieve maatregelen:
-

-

-

-

Verso is tevreden dat in de nieuwe regeling de werkgeverskorting zal gelden voor jongeren
met een diploma secundair onderwijs. Jongeren die bijvoorbeeld met een zorgopleiding het
secundair onderwijs verlaten, worden op die manier goedkoper voor de ondernemingen.
Dat er eveneens een korting wordt voorzien voor jongeren in het kader van duaal leren is
een bijkomende aanmoediging om werkgevers te stimuleren om voluit in te zetten op
alternerend leren. De social profit zal haar bestaande inspanningen om in te zetten op
werkplekken in duaal leren verder aanscherpen.
De verruiming van de ondersteuningspremie voor personen met een arbeidshandicap tot de
doorstromers uit de maatwerkbedrijven is zonder meer een goede zaak. Verso betreurt
echter dat hier een aantal onlogische voorwaarden aan worden gekoppeld, zoals het verbod
op doorstroom naar de functie van begeleider of naar de functie waarin men voorheen actief
was.
De uitwerking van overgangsmaatregelen biedt de werkgevers rechtszekerheid.

Doelgroepkorting voor ouderen
Toch laat de minister de kans liggen om de ongelijke behandeling van werkgevers inzake de
doelgroepkorting voor ouderen recht te trekken. De minister herbevestigt de bestaande federale
regeling, waarbij de overgrote meerderheid van socialprofitwerkgevers worden uitgesloten van deze
korting. Nochtans kunnen ook socialprofitwerkgevers, mits voldoende ondersteund, heel wat kansen
bieden aan de steeds groter wordende groep oudere werkzoekenden.
Bruno Aerts, directeur Verso: “De minister doet uitschijnen dat deze regeling destijds het resultaat
was van het federale sociaal overleg. Dit klopt niet. In een advies van de NAR uit 2007 zijn de
verdeelde standpunten van de sociale partners over de doelgroepkorting voor ouderen duidelijk
weergegeven.”
Verso heeft steeds de vraag gesteld of deze selectieve vorm van doelgroepkorting de Europese
staatssteuntoets doorstaat. In het kader van bestuurlijke zorgvuldigheid heeft de minister deze
doelgroepkorting bij Europa aangemeld. De hamvraag is of Europa reeds een formeel antwoord
heeft gegeven op deze aanmelding?
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