
Vraag nr. 26
van 12 december 2003
van de heer CARL DECALUWE

Gesco's  –  Stand van zaken

Om langdurig werklozen en kansengroepen een
kans te geven op de arbeidsmarkt wordt vaak het
statuut van gesubsidieerde contractueel (gesco)
toegepast.

Deze gesco's worden tewerkgesteld bij plaatselijke
besturen, overheden en organisaties tot zelfs sport-
clubs. In ruil ontvangt de werkgever van de Vlaam-
se overheid een tegemoetkoming in de loonkosten
in de vorm van premies.

1. Hoeveel werknemers zijn momenteel aan het
werk met een statuut van gesubsidieerde con-
tractueel ?

2. Kan de minister meedelen in welke specifieke
plaatselijke besturen, overheden en organisaties
deze gesco's werden tewerkgesteld ?

3. Hoeveel aanvragen werden totnogtoe in 2003
ingediend en voor welke specifieke overheid,
bestuur of organisatie ?

Hoeveel aanvragen werden goedgekeurd en
voor welke specifieke overheid, bestuur of orga-
nisatie ?

Hoeveel aanvragen werden geweigerd en welke
zijn de motieven daartoe ?

Aan welke criteria moet de werkzoekende vol-
doen om in het statuut gesubsidieerde contrac-
tueel te kunnen werken ?

4. Hoeveel kost deze tewerkstellingsmaatregel per
goedgekeurde overeenkomst ?

Hoeveel bedraagt de gemiddelde premie die de
Vlaamse overheid per gesco moet betalen ?

Welk budget heeft de Vlaamse overheid hier-
voor ter beschikking ?

Antwoord

1. In totaal betreft het 27.680 VE (37.683 perso-
nen) (VE : voltijds equivalent  –  red.).

2. Gesco's kunnen worden tewerkgesteld bij
VZW's, gemeentebesturen en verenigingen van
gemeenten zonder economische finaliteit,
OCMW's en verenigingen van OCMW's, pro-
vinciebesturen, de Vlaamse overheid en de
Vlaamse openbare instellingen, polders, wate-
ringen en kerkfabrieken.

3. Wat de klassieke gesco's en BKO betreft, wer-
den in 2003 tot 12 december 118 aanvragen in-
gediend en werden 94 aanvragen goedgekeurd.
Voor een aantal dossiers was de behandelings-
procedure niet afgerond (BKO : buitenschoolse
kinderopvang  –  red.).

Het aantal ingediende aanvragen voor sociale
werkplaatsen bedroeg 21, die alle werden inge-
willigd. In het kader van het WEP-plus werden
in 2003 101 aanvragen ingediend, werden 67
aanvragen goedgekeurd en werden vijf aanvra-
gen negatief beslist, een aantal aanvragen is nog
in behandeling (WEP : Werkervaringsplan  –
red.).

De aanvragen gebeurden bijna uitsluitend door
VZW's, gemeentebesturen en OCMW's. De vijf
niet-goedgekeurde aanvragen waren aanvragen
van VZW's. De redenen tot niet-goedkeuring
waren het opstarten van het stelsel dienstenche-
ques, noodzakelijke samenwerkingsovereen-
komsten die nog niet waren afgesloten en het
feit dat onvoldoende begeleiding en opvolging
op de werkvloer kon worden gegarandeerd.

De verschillende beschreven maatregelen ver-
trekken elk van het basisgegeven dat het de te-
werkstelling van personen betreft die ingeschre-
ven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding (VDAB) of die een periode
van inactiviteit achter de rug hebben.

Afhankelijk van maatregel en doelstelling va-
rieert de periode die wordt gevraagd om als
gesco te kunnen worden aangeworven. Zo is
binnen het stelsel van de klassieke gesco-pro-
gramma's de basisvoorwaarde om als gesco te
kunnen worden aangeworven een periode van
zes maanden inschrijving bij de VDAB kunnen
bewijzen. Een langere periode van werkloos-
heid wordt echter gevraagd indien men een ho-
gere premie dan de basispremie wenst. Voor een
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aantal kansengroepen wordt binnen deze pro-
gramma's echter geen periode van inschrijving
gevraagd, bijvoorbeeld voor laaggeschoolden,
oudere werkzoekenden, allochtonen, arbeidsge-
handicapten en leefloners. Vanuit dezelfde filo-
sofie wordt wat BKO betreft eveneens geen pe-
riode van inschrijving gevraagd vermits het hier
de tewerkstelling van laaggeschoolden betreft.

Het WEP-plus daarentegen is een programma
dat zich specifiek richt naar laaggeschoolden
waarvan blijkt dat hun afstand tot de arbeids-
markt te groot is en die via een werkervaring
van één jaar een opstap kunnen maken naar
een reguliere job. Dit programma richt zich naar
personen die gedurende twee jaar ingeschreven
zijn als niet-werkende werkzoekende of die
leefloner zijn.

Vanuit het gegeven dat er hoe dan ook een aan-
tal mensen zijn die wellicht nooit de stap naar
een reguliere job zullen zetten en enkel kunnen
functioneren in een beschermde werkomgeving
werden de sociale werkplaatsen gecreëerd. Het
betreft hier mensen die minimaal vijf jaar inac-
tief zijn.

Daarnaast wordt in een aantal gelijkstellingspe-
riodes voorzien, bijvoorbeeld de tewerkstelling
in een beschutte werkplaats.

4. Wat de klassieke gesco's en BKO betreft, is de
premie per VE afhankelijk van de periode van
inschrijving als niet-werkende werkzoekende
en/of van de kwalificatie.

Voor de contingentgesco's werden twee premie-
bedragen bepaald.

Voor sociale werkplaatsen en WEP-plus is de
basispremie per VE steeds identiek maar
schommelt deze wel afhankelijk van het feit of
een persoon werd aangeworven die recht heeft
op een federale activeringspremie.

Voor 2004 wordt de gemiddelde premie per VE
gesco voor de klassieke gesco's geraamd op
13.694 euro, voor de contingentgesco's op
10.453 euro, voor BKO op 13.786 euro, voor het
gesco-WEP-plus op 14.297 euro en voor de ges-
co's binnen de sociale werkplaatsen op 13.206
euro.

Voor 2004 wordt voor de klassieke gesco's een
budget uitgetrokken van 63.800.000 euro, waar-
van 17.922.000 euro bestemd voor BKO ; voor
de contingentgesco's van 221.538.000 euro. Voor

het volledige WEP-plus wordt een budget uitge-
trokken van 24.380.000 euro en voor het volle-
dige stelsel sociale werkplaatsen (exclusief ar-
beidszorg) 25.765.000 euro. Wat de program-
ma's WEP-plus en sociale werkplaatsen betreft,
werd reeds gesteld dat het hier slechts gedeelte-
lijk over gesco's gaat.

Vraag nr. 37
van 9 januari 2004
van de heer JOHAN SAUWENS

Federale maatregelen zand- en grindwinning  –
Economische gevolgen

De federale regering plant de aanpassing van de
zones voor zand- en grindwinning en de verhoging
van de retributies met 54 % voor zand en met 226
% voor grind.

1. Is er over deze maatregelen voorafgaand over-
leg geweest ?

2. Wat zijn de gevolgen voor de ontginbare hoe-
veelheden ?

3. Zijn de geplande retributies nog redelijk te noe-
men ?

Wat zijn de gevolgen voor de prijzen van zand
en grind in Vlaanderen ?

Wat zijn de gevolgen voor de bouwsector ?

4. Wat zijn de gevolgen voor de oppervlaktedelf-
stoffenplannen van het Vlaams Gewest ?

Antwoord

Gelet op het groot economisch en maatschappelijk
belang van de bevoorradingszekerheid van minera-
le grondstoffen voor de Vlaamse beton- en bouw-
sector, is het absoluut aan te bevelen om de buiten-
landse afhankelijkheid van Vlaanderen niet te
laten toenemen.
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