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I. Inleidende uiteenzetting I. Expose introductif
door de Minister-Voorzitter du Ministre-President

Dames, en Heren, Mesdames, Messieurs

De tewerkstellingscrisis die in het begin van de jaren
zeventig opdook, heeft een brede waaier wettelijke en
reglementaire maatregelen met zich gebracht om de
aanwerving van werklozen te bevorderen.

Het aantal en de verscheidenheid van deze stimuli
zijn veeleer een bewijs dat periodiek nieuwe initiatie-
ven dienen genomen te worden op grond van de
toestand van de arbeidsmarkt. Deze arbeidsmarkt
evolueert inderdaad voortdurend, zowel inzake eigen-
schappen van de werkzoekenden als op het gebied van
de door de werkgevers geboden mogelijkheden qua
werkaanbod.

Het ritme en de orienteringen van deze constante
evolutie van de arbeidsmarkt zijn niet dezelfde in gans
het land. Dit heeft de speciale wetgever ertoe gebracht
de Gewesten sinds 1980 te betrekken bij de uitvoering
van de tewerkstellingsmaatregelen en hen er in 1988 de
uitwerking van toe te vertrouwen.

Het is dus in het kader van de aan het Gewest
verleende tewerkstellingsbevoegdheden dat ik heden
een ontwerp van ordonnantie ter invoering van een
stelsel van aanwervingspremies ter beraadslaging voor-
leg.

Dit stelsel is baanbrekend in verschillende opzich-
ten.

Het is eerst en vooral het eerste specifiek tewerkstel-
lingsprogramma van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest. Bovendien is het een tewerkstellingsmaatre-
gel in de zuiv'ere zin van het woord, in die zin dat in
tegenstelling met andere bestaande programma's,
geen andere doelstellingen nagestreefd worden dan de
bevordering van het aanwerven van werkzoekenden.
Tenslotte is het stelsel ook baanbrekend omwille van
de doelgroep, namelijk de harde kern van werkzoe-
kenden met weinig aanwervingsmogelijkheden aan wie
door de huidige voorzieningen geen reele tewerkstel-
lingsmogelijkheden geboden worden.

Daarom wil ik er in de eerste plaats aan herinneren
dat er andere tewerkstellingsprogramma's bestaan, of
meer precies, programma's voor de opslorping van de
werkloosheid. Deze programma's zijn van toepassing
in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, maar zijn
afkomstig van de Centrale Staat, die ze opgesteld had
v66r de regionalisatie van deze materie. Het betreft :

La crise de 1'emploi apparue au debut des annees
septante a genere un vaste eventail de mesures legales
et reglementaires destinees a favoriser 1'embauche des
sans emploi.

Le nombre et la diversite de ces incitants traduit
plutot la necessite de prendre periodiquement de
nouvelles initiatives en fonction de 1'etat du marche du
travail, lequel evolue sans cesse, tant en ce qui
concerne les caracteristiques des demandeurs d'emploi
tant qu'en ce qui concerne les opportunites d'emploi
offertes par les employeurs.

Cette constante evolution du marche du travail ne se
produit pas au meme rythme et selon les memes
orientations dans 1'ensemble du pays ce qui a amen6 le
legislateur special a associer des 1980 les Regions b
1'execution des mesures d'emploi, pour ensuite leur en
confier 1'elaboration en 1988.

C'est done dans le cadre des competences d'emploi
conferees a la Region que 1'Executif soumet aujourd-
'hui a vos deliberations un projet d'ordonnance instau-
rant un systeme de prime a 1'embauche.

Ce systeme est novateur a differents egards.

II 1'est d'abord parce qu'il constitue le premier
programme d'emploi specifique a la Region de Bruxel-
les-Capitale. II 1'est ensuite parce qu'il est une mesure
d'emploi pure au sens ou il ne poursuit pas contraire-
ment aux autres programmes existants actuellement,
d'autres objectifs que de favoriser 1'engagement de
demandeurs d'emploi. II 1'est enfin par le public qu'il
vise qui est celui du noyau dur des demandeurs
d'emploi, a faible capacite d'embauche, auxquels les
dispositifs en vigueur n'offrent pas de reelles opportu-
nites d'emploi.

Je crois utile de developper quelque peu ces trois
traits du systeme de prime a 1'embauche. Pour ce faire,
je rappellerai tout d'abord qu'il existe d'autres pro-
grammes d'emploi, ou plus precisement de program-
mes de resorption de chomage, en vigueur dans la
Region de Bruxelles-Capitale mais qui, tous, ont ete
herites de 1'Etat central, qui les avait elabores avant la
regionalisation de la matiere. II s'agit :
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- het interdepartementaal begrotingsfonds ter bevor-
dering van de tewerkstelling (IBF) opgericht door
het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982
houdende opstelling van een programma ter bevor-
dering van de tewerkstelling in de niet-commerciele
sector;

- het derde arbeidscircuit (DAC), opgericht door
hetzelfde besluit;

- programma's voor de aanwerving van werklozen in
het raam van projecten van kleine en middelgrote
ondernemingen. Deze programma's werden opgezet
door de koninklijk besluiten nr. 123 van 30 decem-
ber 1982 (economische expansie) en nr. 258 van
31 december 1983 (bijstand);

- het stelsel van door de Staat gesubsidieerde contrac-
tuelen bij bepaalde plaatselijke besturen. Dit stelsel
werd ingevoerd door het koninklijk besluit nr. 474
van 28 oktober 1986;

- het stelsel van door de Staat gesubsidieerde contrac-
tuelen bij bepaalde overheidsbesturen (Geko's). Dit
stelsel werd ingevoerd door de programmawet van
30 december 1988.

Deze programma's blijven nuttig, zodanig dat het
niet nodig geacht werd ze grondig te herzien of hun
toepassing op te schorten. De Executieve heeft de
uitvoeringsmaatregelen echter meermaals gewijzigd
om ze zo goed mogelijk in het Brusselse tewerkstel-
lingskader te doeh passen.

Er was zeifs een tussenkomst van de Raad om de
geldigheidsduur van een ervan te verlengen. Dit
gebeurde door een ordonnantie van 20 december 1990
en had betrekking op het interdepartementaal begro-
tingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid.
Maar geen enkele van deze tussenkomsten - hoe
belangrijk ook - had de draagwijdte van deze die u
vandaag voorgesteld wordt en die de invoering van een
volledig nieuw stelsel betreft.

Het doel van de hierboven aangehaalde program-
ma's tot opslorping van de werkloosheid beperkt zich
niet tot het bevorderen van de aanwerving van
bepaalde werkzoekenden. Een ander doel dat nage-
streefd wordt is de opwaardering van taken van
algemeen nut in de niet-commerciele sector - of die nu
uitgevoerd worden door de overheid (Geko's, IBP) of
door publiekrechtelijke verenigingen - of de opwaar-
dering van de activiteiten van KMO's, door de projec-
ten inzake economische expansie te steunen (onder
vorm van personeel) (KB nr. 123) of door te voorzien
in een bijstandskader (KB nr. 258)-

Het ontwerp van ordonnantie streeft dergelijke
doelstellingen niet na, ondanks het feit dat de steun
waarin zij voorziet voor de aanwerving van personeel
van aard is om bij te dragen tot de ontwikkeling van de

du fonds budgetaire interdepartemental de promo-
tion de 1'emploi (FBI), instaure par 1'arrete royal
n° 25 du 24 mars 1982 creant un programme de
promotion de 1'emploi dans Ie secteur non-mar-
chand;

du troisieme circuit de travail (TCT), instaure par Ie
meme arrete;
des programmes d'engagement de chomeurs affectes
a certains projets touchant les petites et moyennes
entreprises, instaures par les arretes royaux n° 123
du 30 decembre 1982 (expansion economique) et
258 du 31 decembre 1983 (assistance);

du regime de contractuels subventionnes par 1'Etat
aupres de certains pouvoirs locaux, cree par 1'arrete
royal n° 474 du 28 octobre 1986;

du regime de contractuels subventionnes par 1'Etat
aupres de certains pouvoirs publics (ACS), cree par
la loi-programme du 30 decembre 1988.

Ces programmes conservent leur utilite, en sorte
qu'il n'a pas ete juge necessaire jusqu'a present de les
revoir fondamentalement ou d'en suspendre 1'applica-
tion. L'Executif en a cependant modifie a plusieurs
reprises les mesures d'executio.n afin de les faire cadrer
au mieux avec la realite de 1'emploi bruxellois.

Le Conseil lui-meme est intervenu pour prolonger la
validite de 1'un d'entre eux, le fonds budgetaire
interdepartemental de promotion de 1'emploi, par une
ordonnance du 20 decembre 1990. Mais aucune de ces
interventions - pour importantes qu'elles soient -
n'avait 1'ampleur de celle qui vous est proposee
aujourd'hui et qui consiste a creer un systeme entiere-
ment nouveau.

Les programmes de resorption du chomage evoques
ci-dessus n'ont pas pour seui objectif de favoriser
1'embauche de certains demandeurs d'emploi. Us en
poursuivent un autre qui est, selon le cas, la valorisa-
tion des taches d'interet collectif dans le secteur non-
marchand, qu'elles soient exercees par les pouvoirs
publics (ACS, FBI) ou par les associations de droit
prive (ACS, TCT) ou la valorisation de Pactivite des
PME par 1'octroi d'une aide en personnel aux projets
d'expansion economique (AR n° 123) ou par 1'octroi
d'un cadre d'assistance (AR n° 258).

L'ordonnance en projet ne poursuit pas de tels
objectifs, meme si Paide a 1'engagement de personnel
qu'elle instaure est par nature susceptible de contri-
buer au developpement de 1'activite des entreprises qui
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begunstigde ondernemingen. Men kan inderdaad de
mening toegedaan zijn dat indien inderdaad tot de
ontwikkeling van de onderneming bijgedragen wordt,
deze bijdrage gering zai zijn, gelet op de lage beroeps-
bekwaamheid van de personen waarvoor een aanwer-
vingspremie toegekend wordt en die bijgevolg, op
korte termijn althans, niet op nuttige wijze aan de
ontwikkeling van innoverende activiteiten kunnen
deelnemen.

Het ontbreken van deze bijkomende doelstellingen
heeft tot gevolg dat het toepassingsveld van deze
aanwervingspremie openstaat voor alle activiteiten en
voornamelijk voor deze die niet het mikpunt waren
van de vroegere tewerkstellingsprogramma's, onder
meer deze van de grote industriele en commerciele
ondernemingen en de ondernemingen voor dienstbe-
toon.

Het derde facet van het ontwerp van ordonnantie
behelst precies het laag sociaal en professioneel niveau
van de doelgroep en de duur van de werkloosheid - al
dan niet vergoed.

Deze ordonnantie wil inderdaad de aanwerving
bevorderen van de harde kern van de Brusselse
werkzoekenden die zeer weinig kans hebben om
geplaatst te worden. Zo weinig kans in feite dat ze, in
het algemeen, niet hebben kunnen genieten van de
andere programma's voor opslorping van de werkloos-
heid die meer afgestemd waren op de aanwerving van
middelmatig of hoger geschoolde werkzoekenden en
wier vakbekwaamheid niet of in geringe mate door
him inactiviteit aangetast werd. Zo weinig kans ook
dat zij omwille van hun lage rentabiliteit - zeifs voor
betrekkingen waarvoor een minieme kwalificatie ver-
eist is - niet kunnen aangeworven worden door de
werkgevers die buiten het toepassingsveld van deze
programma's vallen.

Deze vaststelling, deze blijvende haard van sociale
en professionele uitsluiting, maakt dat de door de
overheid na te streven doelstelling duidelijk wordt : er
moet namelijk zo opgetreden worden dat de op drift
geraakte werkzoekenden een rentabiliteitsdrempel be-
reiken die hun aanwerving mogelijk maakt en hen de
hoop geeft door hun arbeid uit hun toestand van
sociale uitsluiting te geraken.

Deze drempel kan via twee wegen bereikt worden.
De eefste weg behelst de voorafgaandelijke herscho-
ling via vormingsacties (die niet onder de bevoegdheid
van het Gewest vallen) en door acties inzake socio-
professionele inschakeling die nu reeds op veel steun
van het Gewest kunnen rekenen (denken wij onder
meer aan de oprichting van het Brusselse gewestelijk
comite voor socio-professionele inschakeling en de
betoelaging van plaatselijke voorzieningen voor coor-
dinatie en socio-professionele inschakeling).

en beneficient. On peut en effet penser que dans Ie cas
ou elle s'observera, cette contribution sera reduite,
etant donne que Ie bas niveau de qualification des
personnes dont 1'engagement donnera lieu a 1'octroi de
la prime ne les destine pas, ^ court terme du moins, a
participer utilement au developpement d'activites
innovantes.

L'absence de ces objectifs annexes a pour conse-
quence d'ouvrir Ie champ d'application de la prime a
1'embauche a tous les secteurs d'activites et singuliere-
ment a ceux qui n'ont pas ete vises par les programmes
d'emploi anterieurs, tels celui des grandes entreprises
industrielles, commerciales et de services.

Le bas niveau de qualification sociale et profession-
nelle des demandeurs d'emploi vises, la duree de leur
inoccupation - qu'ils soient ou non ch6meurs indemni-
ses- constitue precisemment le troisieme trait de 1'or-
donnance en projet.

L'embauche que celle-ci tend a favoriser est en effet
celle du noyau dur des demandeurs d'emploi bruxellois
dont la capacite de placement est particulierement
faible. Si faible, en fait, qu'ils n'ont pu, en general,
beneficier des autres programmes de resorption du
chomage qui privilegient davantage 1'embauche de
travailleurs moyennement qualifies - ou davantage - et
dont 1'inactivite n'a pas ou n'a que peu entame
1'aptitude au travail. Si faible, aussi, qu'ils ne trouvent
pas a s'engager aupres des employeurs non vis6s par
ces programmes parce qu'ils ne paraissent pas pouvoir
offrir une rentabilite suffisante, meme dans les emplois
les moins qualifies.

Face a ce constat, face a 1'existence de cette poche
persistante d'exclusion sociale et professionnelle, 1'ob-
jectif a poursuivre par les pouvoirs publics devient
clair : faire en sorte que ces demandeurs d'emploi ^ la
derive atteignent le seuil de rentabilite propre ^
permettre leur engagement, dans 1'espoir que leur
(reinsertion dans le monde du travail les libere des
handicaps que leur conferait leur situation d'exclu.

L'accession a ce seuil « d'employabilite » peut se
faire par deux voies. La premiere est celle de la
requalification prealable. Celle-ci s'obtient par des
actions de formation (qui ne sont pas de la competence
de la Region) et par des actions d'insertion socio-
professionnelle au soutien desquelles la Region consa-
cre deja d'importants efforts (pour memoire et entre
autres, creation du Comite regional bruxellois a 1'in-
sertion socio-professionnelle et subventionnement des
dispositifs locaux de coordination et d'insertion socio-
professionnelle).
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De tweede weg is deze van de vermindering van de
arbeidsloonkost waardoor de rentabiliteit van de werk-
nemers beoogd wordt, ondanks hun geringe produkti-
viteit op het ogenblik van de aanwerving.

La seconde est celle de 1'abaissement du cout de la
main d'ceuvre propre a rendre les travailleurs rentables
malgre leur faible productivite de depart. •

Het is deze tweede weg die de aanwervingspremie
inslaat. Het substantieel bedrag van deze premie
(15.000 frank per maand gedurende een jaar, hetzij
180.000 frank in totaal) zai de werkgevers ertoe
aanzetten een beroep te doen op werknemers die zij
zonder deze hulp niet zouden aangeworven hebben en
die, wanneer deze hulp stopgezet wordt, in vele
gevallen de nodige vakbekwaamheid zullen verworven
hebben die zij op het ogenblik van hun aanwerving niet
hadden.

C'est cette seconde voie qu'emprunte la prime a
1'embauche, dont Ie montant substantiel (15.000 francs
par mois pendant un an, soit au total 180.000 francs)
incitera les employeurs a parier sur des travailleurs
qu'ils n'auraient pas embauches sans aide et qui, au
terme de celle-ci, auront dans bien des cas recupere ou
acquis 1'aptitude au travail qui leur faisait defaut lors
de leur engagement.

Nu ik over dit aantrekkelijk bedrag van deze premie
gesproken heb, wil ik er ook nog op wijzen dat de
ondernemingen met minder dan vijftien werknemers
en bepaalde vrije beroepen tot het einde van verleden
jaar een tewerkstellingspremie van 50.000 frank per
werknemer konden ontvangen (tewerkstellingspremie
ingevoerd door de wet van 4 augustus 1978 tot
economische herorientering, waarvan de toekennings-
modaliteiten voor het Brusselse Gewest vastgesteld
zijn door het koninklijk besluit van 22 mei 1986). De
geringheid van deze premie, de ingewikkelde beta-
lingsmodaliteiten en de concurrentie van voornoemd
koninklijk besluit nr. 123 liggen aan de basis van de
relatieve mislukking van dit initiatief. Men kan echter
niet zeggen dat de premie van het nieuwe ontwerp het-
zeifde lot te wachten staat, vermits zij niet de gebreken
heeft van haar voorgangster.

L'evocation du montant attractif de la prime me
fournit 1'occasion de rappeler que les entreprises de
moins de quinze travailleurs et certaines professions
liberates ont pu beneficier jusqu'a la fin de 1'annee
derniere d'une prime d'emploi de 50.000 Francs par
travailleur (prime d'emploi instauree par la loi du 4
aout 1978 de reorientation economique, dont les
modalites d'octroi en Region bruxelloise etaient fixees
par arrete royal du 22 mai 1986). La modicite de cette
prime, les modalites complexes de sa liquidation et la
concurrence que lui a faite 1'arrete royal n° 123 evoque
ci-dessus, sont a la base de son relatif echec. On ne
saurait cependant voir dans ce dernier un presage du
sort qui attend la prime en projet vu que celle-ci n'est
pas affectee par les defauts de sa devanciere.

Nu ik de algemene doelstellingen van de ordonnan-
tie overlopen heb, zai ik niet uitweiden over het geheel
der toepassingsmodaliteiten van het ingevoerde stel-
sel. Deze modaliteiten zijn immers genoeg gedetail-
leerd in de memorie van toelichting en de commentaar
van de artikelen.

Les objectifs generaux de 1'ordonnance etant rappe-
les, je ne m'etendrai pas sur 1'ensemble des modalites
d'application du systeme qu'elle instaure, lesquelles
sont suffisamment detaillees dans 1'expose des motifs
et Ie commentaire des articles.

Er dienen nochtans nog drie punten onderstreept te
worden.

Trois points demandent cependant encore a etre
soulignes.

Eerst en vooral is er het feit dat het beheer van de
aanwervingspremie toevertrouwd werd aan de
BGDA. Dit gebeurde om twee redenen. Enerzijds
omdat het duidelijk is dat deze plaatsingsmaatregel
kadert in de opdracht die hem toevertrouwd is uit
hoofde van zijn organiek reglement. Anderzijds
beheert de BGDA reeds de financiele tussenkomsten
van de andere tewerkstellingsprogramma's en beschikt
aldus over de nodige infrastructuur om deze nieuwe
opdracht uit te voeren.

Tout d'abord, Ie fait que c'est a 1'ORBEM qu'a ete
confiee la gestion de la prime a 1'embauche. II y a a
cela deux raisons. D'une part, cette mesure de place-
ment entre clairement dans la mission qui lui est
confiee par sa reglementation organique. D'autre part,
comme 1'ORBEM gere deja les interventions financie-
res prevues par les autres programmes d'emploi, il
dispose de 1'infrastructure necessaire a 1'execution de
cette nouvelle tache.
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Voorts vereist de constante evolutie van de arbeids-
markt de instelling van een soepele voorziening, dat
wil zeggen een voorziening die aan de Executieve
voldoende speelruimte geeft, voornamelijk inzake de
bepaling van de door deze maatregel begunstigde
werkgevers en werknemers.

Voor wat de werkgevers betreft wordt er aanvanke-
lijk geen enkele sectoriele beperking overwogen.
Enkel de ervaring zai er het eventueel nut van
aantonen. Zo kunnen er ook premiequota's opgelegd
worden, indien blijkt dat de premie van aard is om de
regels inzake een gezonde concurrentie tiissen de
ondernemingen te vervalsen.

Voor wat de werknemers betreft dient er onder-
streept dat de doelgroep gevormd wordt door de in de
BGDA ingeschreven werkzoekenden en niet door de
volledig vergoede werklozen en gelijkgestelden, zoals
in de programma's tot opslorping van de werkloos-
heid, aangezien een der veel voorkomende kenmerken
van de harde kern uitgeslotenen juist het feit is dat zij
niet de hoedanigheid van werkloze in de strikte zin van
het woord hebben. Voorts dient er gepreciseerd dat de
Executieve de aanwerving wenst in de hand te werken
van personen die reeds begunstigd werden door de
door haar goedgekeurde maatregelen voor socio-pro-
fessionele inschakeling (artikel 3, Iste lid, 5°). Dit
opdat de door haar gesteunde herscholingsinspanning
niet zou verloren gaan ingevolge een langdurige inacti-
viteit van de betrokkenen na afloop van deze herscho-
ling.

Tenslotte meld ik ook nog - en dit is zeer belangrijk
- dat de aanwervingspremie een operationeel pro-
gramma behelst waar een tussenkomst mee gemoeid is
van het Europees Sociaal Fonds ten belope van 2 mil-
joen Ecu, hetzij 86 miljoen Belgische frank, voor de
jaren 1990,1991 en 1992. D.it organisme heeft nu reeds
aanvaard het bedrag van zijn tussenkomst voor het jaar
1990 (hetzij 24 miljoen frank) over te dragen op de
volgende jaren.

Dit is, Dames en Heren, de inhoud van het ontwerp
dat de Executieve u heden voorlegt en waarvan met
zekerheid kan gezegd worden dat het op efficiente
wijze zai bijdragen tot de vermindering van de harde
kern van sociaal en professioneel uitgeslotenen te
Brussel.

Ensuite, Ie fait que la constante evolution du marche
de 1'emploi evoquee ci-dessus impose la mise en place
d'un dispositif souple, c'est-a-dire qui laisse a 1'Execu-
tif une marge de manoeuvre suffisante, principalement
dans la definition des employeurs et des demandeurs
d'emploi beneficiaires de la mesure.

En ce qui concerne les employeurs, aucune restric-
tion sectorielle n'est envisagee au depart. Seule I'expe-
rience en demontrera 1'utilite eventuelle. Semblable-
ment des quotas de primes pourront etre imposes s'il
s'avere que son octroi est susceptible de fausser les
regles d'une saine concurrence entre les entreprises.

En ce qui concerne les fravailleurs, il faut souligner
Ie fait que ce sont des demandeurs d'emploi inscrits ^
1'ORBEM vises et non pas les ch6meurs complets
indemnises et les personnes assimilees comme dans les
programmes de resorption du ch6mage, etant donne
qu'une des caracteristiques frequentes des exclus du
noyau dur du ch6mage est precisement de ne pas avoir
la qualite de chomeur au sens strict. II faut ensuite
preciser que 1'Executif souhaite favoriser 1'embauche
de personnes qui ont ete beneficiaires de mesures
agreees par lui en matiere d'insertion socio-profession-
nelle (article 3. alinea I", 5°), afin que 1'effort de
requalification qu'il aura soutenu a leur egard ne soit
pas perdu par Ie fait d'une trop longue inactivity
professionnelle au terme de celui-ci.

Enfin, je signale - et la chose est importante - que la
prime a 1'embauche constitue un programme operati-
onnel dans Ie cadre duquel Ie ponds social europeen
intervient pour un montant de pres de 2 millions
d'Ecus soit 86 millions de francs beiges pour les annees
1990, 1991 et 1992 et qu'il a d'ores et deja accepte de
reporter sur les annees ulterieures Ie montant de son
intervention prevue pour 1990 (soit 24 millions de
francs beiges).

Telle est, Mesdames et Messieurs, la teneur du
projet que 1'Executif vous presente aujourd'hui et dont
il est certain qu'il contribuera efficacement a reduire Ie
noyau dur de 1'exclusion sociale et professionnelle a
Bruxelles.
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II. AIgemene bespreking n. Discussion generate

Een lid vraagt of een dergelijk premiestelsel voor de
aanwerving een aansporing is tot aanwerving of een
geschenk voor de werkgevers die hoe dan ook perso-
neel moeten aanwei-ven. Hij stelt drie fundamentele
vragen :

1. Waarom werd de Economische en Sociale Raad
niet geraadpleegd ?

2. Waarom hield de Comxnissie geen hoorzitting met
de betrokken economische milieu's ?

3. Waarom gaf de Executieve geen overzicht van de
wet van 4 augustus 1978 en haar uitvoeringsbeslui-
ten ?

Un membre demande si un tel systeme de primes a
1'embauche est un incitant a Pembauche, ou un cadeau
aux employeurs qui devront de toute facon engager du
personnel. II pose trois questions fondamentales :

1. Pourquoi Ie Conseil economique et social n'a-t-il
pas ete consulte ?

2. Pourquoi la Commission n'a-t-elle pas precede a
1'audition des milieux economiques concernes?

3. Pourquoi 1'Executif n'a-t-il pas etabli un bilan de la
loi du 4 aout 1978 et de ses arretes d'execution?

Een lid vraagt verduidelijkingen over de bepaling
« harde kern werkzoekenden ». Inzake de criteria
voor de bepaling van de categorieen werkzoekenden
waarvoor een premie wordt toegekend, vraagt hij zich
af of de begunstiging door de maatregelen van de Exe-
cutieve inzake socio-professionnele inschakeling moet
worden behouden. Het lijkt hem inderdaad dat dit
soort begunstigde geen deel van de harde kern werk-
zoekenden meer uitmaakt. Net als de vorige spreker
betreurt hij dat de Economische en Sociale Raad niet
werd geraadpleegd en dat de Commissie geen hoorzit-
tingen hield. Wat ten slotte de bijdrage van het Euro-
pees Sociaal Ponds betreft, vraagt hij zich af of dit ont-
werp past in het kader van de begroting van 5 %, voor
vernieuwende acties; en zo ja wat is dan nieuw in dit
ontwerp ?

Het lid vraagt zich af of een premiestelsel voor de
aanwerving het beste middel is om de problemen van
de harde kern werkzoekenden op te lossen. Volgens
hem gaat het in de eerste plaats over een probleem van
beroepsopleiding. Zoals de andere leden vindt hij het
jammer dat over dit ontwerp van ordonnantie het
advies van de Economische en Sociale Raad niet werd
ingewonnen. Hij dringt erop aan dat de Commissie een
hoorzitting houdt met de werknemers - werkgeversor-
ganisaties, teneinde hen te kunnen vragen of deze
methode de meest doeltreffende is om de problemen
van de harde kern werkzoekenden op te lossen. Hij
vraagt zich ook af of het toepassingsgebied van de
ordonnantie niet moet worden begrensd door de om-
vang van de ondernemingen een limiet op te leggen.
Opdat deze maatregel de tewerkstelling positief zou
be'invloeden, moet men bovendien ertoe verplichten
de werknemer gedurende ten minste twee jaar na zijn
indiensttreding in dienst te houden. Ten slotte wijst hij
erop dat dit ontwerp van ordonnantie in strijd is met de
verklaring van de Minister belast met Economie van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest die zegt dat de
tewerkstellingspremies geen doeltreffend mechanisme
zijn om de werkloosheid op te slorpen.

Un membre demande des precisions sur la definition
du noyau dur des demandeurs d'emploi. A propos des
criteres de definition des categories de demandeurs
d'emploi pour lesquels la prime sera octroyee, il se
demande si Ie fait d'avoir ete beneficiaire de mesures
agreees par 1'Executif en matiere d'insertion socio-
professionnelle doit etre maintenu. I] lui semble en
effet que ce type de beneficiaire ne fait plus partie du
noyau dur des demandeurs d'emplois. II regrette
comme Ie precedent membre que Ie Conseil economi-
que et social n'ait pas ete consulte, et que la Commis-
sion n'ait pas precede a certaines auditions. Enfin, a
propos de 1'intervention du Fonds social europeen, il
demande si ce projet est prevu dans Ie cadre de
1'enveloppe de 5 % octroyee pour des actions innovan-
tes ; si oui il demande en quoi ce projet est innovant.

Un membre se demande si un systeme de prime a
1'embauche est Ie meilleur moyen pour resoudre les
difficultes du noyau dur des demandeurs d'emploi.
Selon lui il s'agit avant tout d'un probleme de forma-
tion professionnelle. II regrette comme les autres
membres que 1'on ait pas demande 1'avis du Conseil
economique et social sur ce projet d'ordonnance. II
insiste pour que la. Commission precede a 1'audition
d'organisations syndicales et patronales afin de pou-
voir leur demander si cette methode est la plus efficace
pour resoudre les problemes du noyau dur des deman-
deurs d'emploi. II se demande egalement s'il ne faut
pas restreindre Ie champ d'application de 1'ordonnance
en imposant une limitation de la taille des entreprises.
De plus pour que cette mesure ait un effet positif sur Ie
niveau de 1'emploi il faut imposer Ie maintien en fonc-
tion du travailleur pendant une periode d'au moins
deux ans a dater de son engagement. Enfin, il fait
remarquer que ce projet d'ordonnance est en contra-
diction avec les delcarations du Ministre de 1'Econo-
mie de la Region de Bruxelles-Capitale selon lequel les
primes a 1'emploi ne sont pas un mecanisme efficace en
matiere de resorption du chomage.
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Een lid verheugt zich namens zijn fractie over de
indiening van dit ontwerp van ordonnantie dat de
aanwerving van de harde kern werklozen zai bevorde-
ren. Hij herinnert eraan dat er in Brussel 42.000
steungerechtigde volledig werklozen zijn, waarvan
6.500 jonger dan 25 jaar. Hij is van mening dat het
ontwerp van ordonnantie een vernieuwende opiossing
is die het mogelijk zai maken dit eerste-rangs-pro-
bleem positief aan te pakken.

Een lid vraagt verduidelijkingen over de begrippen
« werkzoekenden » en « ondernemingen ». Slaat het
begrip « werkzoekende » ook op degenen die van het
OCMW het bestaansminimum ontvangen ? Heeft het
begrip « onderneming » betrekking op de zeifstandi-
gen en de vrije beroepen ?

Wat de criteria voor het bepalen van de categorien
werkzoekenden betreft, vraagt hij zich af of men er
niet een criterium man/vrouw zou kunnen aan toevoe-
gen, ten einde de opslorping van de vrouwenwerkloos-
heid te bevorderen. Wat de criteria betreft, wenst hij
ook verduidelijkingen over hetgeen verstaan wordt
onder « maatregelen inzake socio-professionele in-
schakeling die door ,de Executieve werden goedge-
keurd ». Inzake het laatste lid van artikel 3 vraagt hij
verduidelijkingen over hetgeen verstaan wordt onder
« de premie slechts tijdelijk aan bepaalde categorien
toekennen ». Ten slotte is hij van mening dat het nut-
tig zou zijn te beschikken over een beoordeling van de
voor de opslorping van de harde kern werklozen ge-
troffen maatregelen.

Een lid is van mening dat dit stelsel voor aanwer-
vingspremies noch een aansporing noch een geschenk
voor de onderneming is, maar de billijke beloning voor
de inspanningen die hen inzake aanwerving en opiei-
ding worden gevraagd. Hij zegt eveneens dat hij niet
wenst dat in de ordonnantie criteria als man/vrouw of
nationaliteit van de werkzoekenden worden opgeno-
men.

Nadat verscheidene leden gevraagd hebben een
hoorzitting met de betrokken economische kringen te
nouden, antwoordt de Voorzitter van de Commissie
dat de Brusselse Hoofdstedelijke Raad onlangs twee
colloquia heeft georganiseerd, een met het Verbond
van Ondernemingen te Brussel en een met de vakbon-
den, tijdens deweike deze problemen in het lang en het
breed werden besproken. Hij is niet gekant tegen
hoorzittingen, maar hij is van mening dat herhaling
moet worden verme.den.

Een lid vraagt hoeveel geld voor dit programma
wordt .uitgetrokken. Hij wenst dat, ook al wordt het
niet uitdrukkelijk in de ordonnantie bepaald, een aan-
zienlijke inspanning wordt gedaan om de vrouwen-
werkloosheid op te slorpen.

Un membre se rejouit au nom de son groupe du
dep6t de ce projet d'ordonnance, qui favorisera Ie
recrutement des demandeurs d'emploi du noyau dur.
II rappelle qu'il y a 42.000 chomeurs complets indem-
nises a Bruxelles dont 6.500 de moins de 25 ans. II
estime que Ie projet d'ordonnance est une solution
novatrice qui permettra d'apporter une reponse posi-
tive a ce probleme qui est preoccupant.

Un membre demande des precisions sur les notions
de « demandeurs d'emploi » et « d'entreprises ». La
notion de « demandeur d'emploi » comprend-t-elle les
minimexes du CPAS? La notion d'« entreprise »,
comprend-t-elle les independants et les professions
liberates?

A propos des criteres de definition des categories de
demandeurs d'emploi, il demande si on ne pourrait pas
ajouter un critere de sexe, de facon a favoriser la
resorption du chomage des femmes. Egalement en
matiere de criteres, il souhaite des precisions sur ce
que 1'on entend par les « mesures agreees par 1'Execu-
tif en matiere d'insertion socio-professionnelles ». De
meme, dans Ie dernier alinea de 1'article 3, il demande
des explications sur ce que signifie la « reserve tempo-
raire du benefice de la prime a certaines categories
d'entreprises ». Enfin il estime qu'il serait interessant
de pouvoir disposer d'une evaluation des mesures pri-
ses en vue de la resorption du noyau dur du ch6mage.

Un membre estime que ce sysreme de prime a 1'em-
bauche n'est ni un incitant ni un cadeau aux entrepri-
ses, mais la juste remuneration des efforts qui leur sont
demandes en matiere d'engagement et de formation. II
indique egalement son souhait de ne pas voir figurer
dans 1'ordonnance des criteres tel que Ie sexe ou la na-
tionalite du demandeur d'emploi.

Suite a la demande de plusieurs membres d'organi-
ser 1'audition des milieux economiques concernes, Ie
President de la Commission fait remarquer que Ie
Conseil de la Region de Bruxelles-Capitale a organise
recemment deux colloques, 1'un avec 1'Union des
Entreprises des Bruxelles et 1'autre avec les syndicats,
au cours desquels ces problemes ont etc largement
debattus. II n'est pas oppose a ce que la Commission
precede a des auditions, mais il souhaite que 1'on evite
les repetitions.

Un membre demande quel sera Ie budget prevu
pour ce programme. II souhaite que meme si on ne
peut pas Ie mettre en toutes lettres dans 1'ordonnance,
un effort considerable soit fait en faveur de la resorp-
tion du chomage des femmes.
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De Minister-Vborzitter deelt mede dat met de
economische kringen contact werd opgenomen, waar-
door de Executieve de noodzaak van deze stap inzag.
Dit ontwerp van ordonnantie is eerder op een sociale
dan op een economische logica gebaseerd. De Execu-
tieve wil iets doen aan de harde kern werkzoekenden,
dat wil zeggen degenen die buiten de klassieke statis-
tieken vallen en zich op de grens van de sociale
uitsluiting bevinden. Deze sociale uitsluiting voedt de
spanningen en de problemen in sommige wijken. De
reeds bestaande maatregelen inzake socio-professio-
nele inschakeling en de toegang tot de tewerkstelling
die door dit premiestelsel zai worden bevorderd, vul-
len mekaar aan. Het is onmogelijk de socio-professio-
nele inschakeling los te koppelen van de bulp voor de
aanwerving. Er moeten dan ook bruggen tussen deze
maatregelen voor socio-professionele inschakeling en
de ondernemingen worden geworpen.

De tewerkstellingspremie, ingevoerd door de wet
van 4 augustus 1978, heeft niet te veel succes, te wijten
aan zijn geringheid, de complexe uitbetalingsregels en
de concurrentie vanwege het koninklijk besluit nr. 123.
De Minister van Economic verwees naar dit stelsel
toen hij verklaarde dit niet doeltreffend was. Een over-
zicht van alle socio-professionele inschakelingsmaatre-
gelen inzake tewerkstelling zai worden uitgewerkt in
aan de Brusselse Hoofdstedelijke Raad medegedeeld.
Het premiestelsel voor de tewerkstelling dat door dit
ontwerp van ordonnantie wordt ingevoerd, komt een
heel groot aantal werkzoekenden ten goede. Degenen
die het bestaansminimum genieten, vallen onder deze
categoric, alsmede al degene die via de klassieke
maatregelen niet aan werk kunnen geholpen worden.
In een eerste fase zijn er geen beperkingen inzake de
sectoren. Het is de bedoeling de sectoren op te sporen
die werkzoekenden kunnen opslorpen. Het BGDA zai
regelmatig de tewerkstelling in de verschillende secto-
ren beoordelen, ten einde sommige sectoren eventueel
weg te laten of de toekenning van de premie te beper-
ken. Met de « ondernemingen » worden in het ont-
werp van ordonnantie alle ondernemingen bedoeld,
met inbegrip van de vrije beroepen en de zeifstandi-
gen. Zodra iemand tewerkstelling tegen betaling aan-
biedt, valt hij onder deze bepaling. Ook de begunstig-
den van de door de Executieve op het vlak van socio-
professionele inschakeling getroffen maatregelen moe-
ten in mime zin in aanmerking worden genomen. Het
Comite voor de socio-professionele inschakeling zai
een inventaris maken van alle inschakelingsmaatrege-
len waaraan het Hoofdstedelijke Gewest steun ver-
leent.

De door een lid voorgestelde verplichting om een
werknemer gedurende een jaar na de betaling van de
premie in dienst te houden, zai grote controleproble-
men stellen.

Een lid wijst erop dat het voorgestelde stelsel
hetzelfde is als dit in de wet van 4 augustus 1978. Wat
de toepassingsbesluiten betreft, volstaat het dezelfde
controleprocedure in te voeren.

Le Ministre-President indique que des contacts ont
ete pris avec les milieux economiques permettant a
1'Executif de croire que cette demarche etait neces-
saire. Ce projet d'ordonnance s'inspire plus d'une
logique sociale que d'une logique economique. La
volonte de 1'Executif est de s'attaquer au noyau dur
des demandeurs d'emploi, c'est-a-dire ceux qui sont en
dehors des statistiques classiques, a la limite de 1'exclu-
sion sociale. Cette exclusion sociale, qui nourrit les

. tensions et les problemes dans certains quartiers. II y a
une complementarite entre les dispositifs d'insertion
socio-professionnelle dejb en place et I'acces a 1'emploi
qui sera favorise par ce systeme de prime a 1'embau-
che. II n'est pas possible de dissocier 1'insertion socio-
professionnelle et 1'aide a 1'embauche, c'est pourquoi il
faut creer des passerelles entre ces dispositifs d'inser-
tion socio-professionnelle et les entreprises.

La prime d'emploi instaure par la lot du 4 aout 1978
n'a pas eu beaucoup de succes, en raison de sa modi-
cite, des modalites complexes de sa liquidation, et de
la concurrence que lui a faite 1'arrete royal n° 123.
C'est de ce systeme la que parlait le Ministre de 1'Eco-
nomie lorsqu'il disait que ce n'etait pas un systeme tres
efficace. Un bilan de tous les dispositifs d'insertion
socio-professionnelle etablis en matiere d'emploi sera
elabore et transmi au Conseil de la Region de Bruxel-
les-Capitale. Le systeme des primes a 1'embauche mis
sur pied par ce projet d'ordonnance est ouvert a une
gamme tres importante de demandeurs d'emploi. Les
minimexes font partie de cette categoric, de meme que
tous ceux dont 1'acces au marche de 1'emploi n'est pas
garanti dans les dispositifs classiques. II n'y a pas dans
un premier temps de restrictions au niveau des sec-
teurs, le but etant de reperer les secteurs capables
d'eponger la demande d'emploi. L'ORBEM etablira
regulierement une evaluation de 1'emploi dans les dif-
ferents secteurs, afin de pouvoir eventuellement en
exclure certains, ou limiter 1'octroi de la prime. Les
entreprises visees par le projet d'ordonnance sont les
entreprises au sens large, y compris les professions
liberales et les independants. Des qu'une personne est
susceptible d'offrir un emploi de travailleur salarie,
elle peut etre reprise sous ce vocable. Les beneficiaires
de mesures agreees par 1'Executif en matiere d'inser-
tion socio-professionnelle doivent egalement etre per-
cus au sens large. Le comite a 1'insertion socio-profes-
sionnelle fera dans ce domaine un inventaire de' tous
les dispositifs d'insertion beneficiant d'une interven-
tion de la Region bruxelloise.

L'obligation telle que proposee par un membre, de
maintenir en fonction un travailleur pendant un an
apres le paiement de la prime va poser de gros proble-
mes de verification.

Un membre souligne que le systeme propose est le
meme que celui de la loi du 4 aout 1978. II suffira au
niveau des arretes d'application d'etablir le meme
processus de verification.
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De Minister-Voorzitter antwoordt dat hij niet tegen
het principe is, en dat hij zai proberen een formule te
vinden die de Executieve in staat stelt de controlemo-
daliteiten vast te leggen.

Hij meldt eveneens de voor dit programma beschik-
bare begroting :

55 miljoen in 1990;
63 miljoen in 1991;
72 miljoen in 1992;

Een lid vraagt of men reeds weet bij weike sectoren
er belangstelling zou kunnen zijn voor dit premiestelsel
voor de aanwerving.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat heel vvat
sectoren belangstelling tonen, onder meer de fabrieks-
sector en de nijverheidssector. Een aantal werkgevers
hebben belang bij het aanwerven van werknemers
afkomstig van door de Executieve erkende voorzienin-
gen inzake socio-professionele inschakeling, omdat dit
hen een minimumopleiding verzekert.

Een lid wijst erop dat de vraag naar werk het grootst
is in de bouwsektor en in de metaalsektor. In verband
met de verplichting een werknemer te werk te stellen
gedurende een jaar na de storting van de premie
verklaart hij eveneens dat men geen al te hoge eisen
moet stellen omdat dit de aanwerving zou afremmen.

Een lid dringt aan dat aan de criteria ter bepaling
van de categorien werkzoekenden het geslacht zou
worden toegevoegd.

De Minister-Voorzitter is niet gekant tegen de
toevoeging van dit criterium voor zover het niet als een
discriminatie wordt beschouwd en in de memorie van
toelichting wordt uiteengezet. Hij voegt eraan toe dat
de inactiviteitsduur van de werkzoekenden en de hoe-
danigheid van begunstigde van door de Executieve
goedgekeurde maatregelen inzake socio-professionele
inschakeling ongetwijfeld de doorslag zullen geven.

Een lid vestigt de aandacht van de Minister-Voorzit-
ter op de werkzoekenden die geen door de Executieve
goedgekeurde maatregelen hebben genoten en die
wellicht de echte harde kern van werkzoekenden vor-
men. Volgens hem moet men deze werkzoekenden
niet buitensluiten door al te strenge criteria op te
leggen.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat de criteria ter
bepaling van de categorien in het ontwerp van ordon-
nantie enkel aanduidingen zijn en geen verplichtingen.
Hij voegt eraan toe dat het jammer zou zijn de inzake
socio-professionele inschakeling geleverde inspannin-
gen niet te optimaliseren door de afschaffing van dit
criterium.

Le Ministre-President repond qu'il n'est pas contre
Ie principe, et qu'il reflechira a une formule permet-
tant a 1'Executif de fixer les modalites de controle.

II indique egalement que le budget disponible pour
ce programme est de :

55 millions en 1990;
63 millions en 1991;
72 millions en 1992;

Un membre demande si on connalt deja les secteurs
qui pourraient etre interesses par ce systeme de primes
a 1'embauche.

Le Ministre-President repond que beaucoup de
secteurs sont interesses, notamment le secteur manu-
facturier, et le secteur industriel. Beaucoup d'em-
ployeurs sont interesses par Fengagement de travail-
leurs issus de dispositifs d'insertion socio-profession-
nelle, car cela leur donne une garantie de formation
minimum.

Un membre precise que c'est dans le secteur du
metal et de la construction que la demande de travail
est la plus grande. II declare egalement a propos de
1'obligation de maintenir un travailleur en fonction
pendant un an apres le versement de la prime qu'il ne
faut pas placer la barre trop haut car cela freinerait
1'embauche.

Un membre insiste pour qu'on insere le sexe parmi
les criteres de definition des categories de demandeurs
d'emploi.

Le Ministre-President n'est pas oppose a 1'insertion
de ce critere, pour autant qu'il ne soit pas taxe de
discrimination, et qu'il trouve un fondement dans
1'expose des motifs. II ajoute que les criteres qui vont
peser le plus, seront sans doute la duree d'inoccupa-
tion du demandeur d'emploi, et le fait d'avoir ete
beneficiaire de mesures agreees par 1'Executif en
matiere d'insertion socio-professionnelle.

Un membre attire 1'attention du Ministre-President
sur les demandeurs d'emploi qui n'ont pas beneficie de
mesures agreees par 1'Executif, et qui sont peut-etre le
veritable noyau dur des demandeurs d'emploi. Selon
lui il ne faut pas fermer les portes a ce type de deman-
deur d'emploi en imposant des criteres trop rigides.

Le Ministre-President repond que les criteres de
definition des categories etablis par le projet d'ordon-
nance ne sont que des indications et non des obligati-
ons. II ajoute qu'il serait dommage de ne pas optimal! -
ser les efforts faits en matiere d'insertion profession-
nelle en supprimant ce critere.
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Een lid vraagt of de gemeenten dit premiestelsel
voor de aanwerving van bepaalde categorieen even-
eens kunnen genieten. Hij dringt er ook op aan dat de
Economische en Sociale Raad terzake wordt geraad-
pleegd..

Een lid is ongerust over het feit dat de Executieve de
toepassingsmodaliteiten van deze ordonnantie om de
zes maanden kan herzien. Hij stelt dat het succes van
een maatregel afhankelijk is van zijn duurzaamheid.
Volgens hetzelfde lid moeten de begunstigden van dit
soort maatregelen nauwkeurig worden afgebakend,
gezien het geringe budget (360 miljoen) waarmee
slechts 350 mensen kunnen worden aangeworven. In-
dien de maatregel een zeker succes kent dreigt hij
achteraf te worden beperkt of opgegeven omdat hij te
duur wordt.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat dit risico naar
zijn mening niet bestaat, omdat de identificatie van dit
soort werkzoekende, vooral voor degenen die niet af-
komstig zijn van de normale wegen van socio-profes-
sionele inschakeling, heel mogelijk wordt. Op de vraag
betreffende de gemeenten antwoordt hij ontkennend.
Men moet de stelsels niet verwarren en dit behoort
niet tot de doelstellingen van het ontwerp van ordon-
nantie.

Een lid meent dat de door de bedrijven te leveren
inspanningen en de opvolging ervan onvoldoende ge-
preciseerd worden in het ontwerp van ordonnantie. De
inspanningen die een bedrijf moet leveren voor de aan-
werving van een werkzoekende van de harde kern zijn
niet onbelangrijk en weinig bedrijven zijn ertoe bereid.
Hij vindt eveneens dat men het advies van de Econo-
mische en Sociale Raad zou moeten inwinnen.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat de Economi-
sche en Sociale Raad enkel moet worden geraadpleegd
voor ontwerpen met een grote economische draag-
wijdte. Het zou het werk van de Economische en So-
ciale Raad er aanzienlijk zwaarder op maken mocht
men hen voor eike door de Executieve genomen maat-
regel met economische gevolgen raadplegen.

Op de vraag betreffende de opvolging van de door
de bedrijven geleverde inspanningen antwoordt hij
niet te zien met welk systeem maar zou kunnen
natrekken of het bedrijf dat de premie heeft genoten
wel degelijk.door dit ontwerp van ordonnantie wordt
bedoeld.

Een lid stelt voor deze opmerking te vermelden op
het door de bedrijven in te vullen formulier bij de
aanwerving van een werkzoekende.

Een lid meent dat binnen de onderneming iemand
moreel verantwoordelijk moet zijn voor de aangewor-
ven werknemer zodat die zich tot hem kan richten in
geval van problemen.

Un membre demande si les communes peuvent
egalement beneficier de ce systeme de prime a 1'em-
bauche. II insiste egalement pour que Ie Conseil
economique et social soit consulte en cette matiere.

Un membre s'inquiete-du-fait-que-1'ExecutiLpuisse-
revoir les modalites d'application de cette ordonnance
tous les six mois. II indique que Ie succes d'une mesure
depend de sa stabilite dans Ie temps. Selon lui egale-
ment, les beneficiaires de ce type de mesures doivent
etre cernes de facon precise, etant donne la modicite
du budget (63 millions) qui ne permettra 1'engagement
que de 350 personnes. II y a un risque, si la mesure
rencontre un certain succes, que celle-ci diminuee ou
abandonnee par la suite parce que coutant trop cher.

Le Ministre-President repond que selon lui ce risque
n'existe pas etant donne que 1'identification de ce type
de demandeur d'emploi, surtout ceux ne provenant
pas de filieres d'insertion socio-professionnelle sera
tres difficile. A la question concernant les communes,
il repond par la negative. II ne faut pas confondre les
regimes, et ce n'est pas 1'objectif du projet d'ordon-
nance.

Un membre estime que les efforts a fournir par les
entreprises et le suivi de ces efforts ne sont pas assez
bien precises dans ce projet d'ordonnance. Les efforts
H fournir par une entreprise pour 1'engagement d'une
personne issue du noyau dur des demandeurs d'emploi
sont tres importants, et peu d'entreprises sont pretes a
faire cet effort. II pense egalement que 1'avis du
Conseil economique et social devrait etre demande.

Le Ministre-President repond que le Conseil econo-
mique et social ne .doit etre consulte que pour des
projets a grandes portees economiques. Si on devait
consulter le Conseil economique et social pour chaque
mesure prise par 1'Executif ayant une incidence econo-
mique, cela alourdirait considerablement son travail.

A la question concernant le suivi des efforts fait par
les entreprises il indique qu'il ne voit pas comment
etablir un systeme permettant de verifier si 1'entreprise
qui a beneficie de la prime s'inscrit bien dans 1'esprit
du projet d'ordonnance.

Un membre suggere d'inscrire ce type de remarque
dans le formulaire que les entreprises devront remplir
lors de 1'engagement d'un demandeur d'emploi.

Un membre est d'avis qu'une personne au sein de
1'entreprise doit etre moralement responsable du tra-
vailleur engage afin que celui-ci puisse s'adresser a elle
en cas de probleme.
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De Minister-Voorzitter antwoordt dat hierin zai Le Ministre-President repond que cela sera prevu
worden voorzien in de toepassingsmaatregelen van de dans les mesures d'application de 1'ordonnance.
ordonnantie.

Een lid vraagt of de VZW's bet premiestelsel even-
eens kunnen-genieten.

Un membre demande si le systeme des primes a
1'embauche peut egalement beneficier aux asbls.

De Minister-Voorzitter antwoordt bevestigend. Le Ministre-President repond par 1'affirmative.

Een aantal leden vinden dat de Commissie de Eco-
nomische en Sodale Raad moet raadplegen alvorens
de werkzaamheden worden voortgezet.

De Voorzitter van de Commissie en een aantal leden
menen dat deze raadpleging niet moet plaatsvinden
gezien de dringende noodzakelijkheid terzake. Zij
menen dat de Commissie haar werkzaamheden moet
voortzetten zonder deze raadpleging, hoewel dit geen
precedent moet scheppen voor andere ontwerpen van
ordonnantie. Een dergelijke raadpleging zou de uit-
voering van dit ontwerp van ordonnantie maandenlang
uitstellen.

De Minister-Voorzitter vindt eveneens dat, aange-
zien het beheerscomite van de BGDA werd geraad-
pleegd, het niet meer nodig is het advies van de Econo-
mische en Sociale Raad in te winnen.

Een lid wenst dat de Commissie over dit probleem
beslist via een stemming.

Het verzoek tot raadpleging van de Economische en
Sociale Raad wordt verworpen met 8 stemmen tegen
3 stemmen.

Plusieurs membres estiment que la Commission doit
consulter le Conseil economique et social avant d'en-
tammer la poursuite de ses travaux.

Le President de la Commission et plusieurs mem-
bres estiment que cette consultation ne doit pas etre
organisee, etant donne qu'il y a urgence en la matiere.
Sans que cela fasse jurisprudence pour d'autres projets
d'ordonnance, ils estiment que la Commission doit
continuer ses travaux sans proceder a cette consulta-
tion. Une telle consultation, retarderait de plusieurs
mois la mise en ceuvre de ce projet d'ordonnance.

Le Ministre-President pense egalement que, le
comite de gestion de 1'ORBEM ayant ete consulte, il
n'est pas necessaire de demander 1'avis du Conseil
economique et social.

Un membre souhaite que la Commission se pro-
nonce sur ce probleme par un vote.

La demande de consultation du Conseil economique
et social est rejetee par 8 voix contre 3.
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III. Artikelsgewijze bespreking III. Discussion des articles

Een lid betreurt dat hij zijn standpunt niet heeft
kunnen uitdrukken tijdens de algemene bespreking,
omdat hij andere verplichtingen had.

De Voorzitter van de Commissie stelt hem gerust en
meldt hem dat het hem nog steeds vrij staat zijn
algemeen standpunt bekend te maken in het raam van
de bespreking van artikel 1.

Een lid vraagt dat men de bespreking die reeds
plaatsvond niet opnieuw begint, dat een lid van de
Commissie afwezig was, is immers geen voldoende
reden om op zijn stappen terug te keren.

Een lid vindt daarentegen dat de werkzaamheden
van de Commissie veel te snel verliepen, en dat een
ieder de kans moet krijgen zijn mening te uiten.

Een lid vraagt waarom de dringende noodzakelijk-
heid wordt ingeroepen voor dit ontwerp van ordon-
nantie, terwiji het advies van de Raad .van State
dateert van 15 juni 1990,' meer dan een jaar geleden
dus.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat het advies
van de Raad van State werd afgewacht alvorens men
de raadplegingen heeft gestart, dit verklaart waarom
de datum van het advies zo veraf ligt.

Un membre regrette de n'avoir pu s'exprimer au
cours de la discussion generate, ayant ete retenu par
d'autres obligations.

Le President de la Commission Ie rassure en lui
indiquant qu'il a toujours le loisir de s'exprimer de
fa9on plus generale dans le cadre de la discussion de
1'article premier.

Un membre souhaite que 1'on ne reouvre pas une
discussion qui a deja eu lieu, 1'absence d'un membre a
une reunion de Commission n'etant pas une raison
suffisante pour revenir en arriere.

Un membre estime au contraire que les travaux de la
Commission ont ete beaucoup trop rapide, et qu'il faut
laisser b tout le monde la possibility de s'exprimer.

Un membre demande pourquoi 1'urgence est invo-
quee a propos de ce projet d'ordonnance, alors que
1'avis du Conseil d'Etat sur ce projet date du 15 juin
1990, soit il y a plus d'un an.

Le Ministre-President repond que 1'avis du Conseil
d'Etat a ete demande avant que les consultations ne
commencent, ce qui explique que la date de 1'avis soit
tellement eloignee.

Artikel 1 Article 1"

Een lid meent dat het ontwerp van ordonnantie geen
gepast antwoord is op het probleem van de harde kern
van werkzoekenden. Volgens hem gaat het in hoofd-
zaam om een probleem van beroepsopleiding. Hij
betreurt dat het Gewest ter zake niet bevoegd is maar
meent dat op dit vlak een samenwerking met de
Gemeenschappen zou kunnen tot stand komen. Wat
de criteria ter definiering van de categorieen werkzoe-
kenden betreft, gelet op de investering voor het Ge-
west van 180.000 fr. per werknemer en per jaar, vraagt
hij zich af of men geen voorwaarde van woonplaats in
het Hoofdstedelijk Gewest moet stellen. Het verbaast
hem eveneens dat het ontwerp van ordonnantie geen
enkele bescherming tegen ontslag bevat, noch enige
verplichting voor de ondernemingen inzake opieiding.

De Minister-Voorzitter is het volledig eens met het
vorige lid inzake de beroepsopleiding, en betreurt
eveneens dat het Gewest ter zake niet bevoegd is. Hij
wijst erop dat dit een van de meest ernstige lacunes is
van de Staatshervorming. Toch notere men dat het
Gewest een aantal mechanismen heeft opgezet zoals
het Comite voor socio-professionele inschakeling, de
ZEP's of de lokale zendingen, die een soort wisselwer-

Un membre estime que ce projet d'ordonnance n'est
pas une reponse adequate au probleme du noyau dur
des demandeurs d'emploi. D'apres lui, il s'agit essen-
tiellement d'un probleme de formation profession-
nelle. II regrette que la Region ne soit pas competente
en cette matiere, mais pen'se que des collaborations
pourraient etre organisees avec les Communautes dans
ce domaine. En ce qui concerne les criteres de defini-
tion des categories des demandeurs d'emploi, etant
donne que cela represente un investissement de
180.000 FB partravailleurs et par an pour la Region, il
se demande s'il ne faudrait pas imposer un critere de
domiciliation en Region bruxelloise. II s'etonne egale-
ment de ce que le projet d'ordonnance ne comporte
aucun element de protection centre le licenciement, ni
aucune obligation pour les entreprises en matiere de
formation.

Le Ministre-President est entierement d'accord avec
le precedent membre en ce qui concerne la formation
professionneUe, et regrette egalement que la Region
ne soit pas competente en cette matiere. II indique
qu'il s'agit la d'une des lacunes profonde de la regiona-
lisation de 1'Etat. II fait neanmoins remarquer que la
Region a mis en place certains mecanismes comme le
Comite ^ 1'insertion socio-professionnelle, les ZEP ou
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king verzekeren tussen opieiding enerzijds en socio-
professionele inschakeling anderzijds. Wat het invoe-
gen van een woonplaatscriterium, in dit ontwerp van
ordonnantie betreft, wijst hij erop dat eike bepaling
van die aard strijdig zou zijn met de vigerende bepalin-
gen op het vlak van de EEG. Wat de bescherming
tegen ontslag betreft, is hij van mening dat de werkne-
mers die binnen deze voorziening worden aangewor-
ven, volledige werknemers zijn en dus beschermd door
de bepalingen van het gemeen recht inzake de klas-
sieke arbeidsovereenkomsten.

Een lid vindt eveneens dat men geen bijzondere be-
schermingsmaatregelen tegen ontslag moet instellen
zodat er een zeker verloop van werknemers kan zijn en
dus een netto verhoging van de werkgelegenheid.

De Minister-Voorzitter is het daar volkomen mee
eens en verklaart nog dat men geen overbeschermde
categorie werknemers moet scheppen.

Een lid vindt dat een eventueel ontslag met redenen
omkleed moet worden en dat het interessant kan zijn
over deze informatie te kunnen beschikken.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat dit deel uit-
maakt van een beoordelingswerk.

Een lid vraagt of dit ontwerp van ordonnantie in
verband staat met het Fonds voor de Werkgelegenheid
(Fonds 0,25 %).

De Minister-Voorzitter antwoordt dat er in theorie
een verband zou kunnen bestaan, maar dit is een
nationale bevoegdheid.

Een lid is ongerust over het feit dat men bedrijven
een premie geeft zonder dat daarvoor een inspanning
inzake opieiding als tegenprestatie te vragen.

De Minister-Voorzitter wijst erop dat hij reeds op
deze vraag heeft geantwoord, hij wenst geen personen
in categorien onder te brengen die in het normale
werkgelegenheidscircuit terecht moeten komen. Dat is
tegen de filosofie van de ordonnantie en het verzwaart
het mechanisme. Eike bijkomende verplichting voor
de bedrijven zou een rem op de aanwerving beteke-
nen.

Artikel 1 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
11 aanwezige leden,

les missions locales, qui sont des interfaces entre la
formation d'une part et 1'insertion socio-profession-
nelle d'autre part. En ce qui concerne 1'insertion d'un
critere de domiciliation dans ce projet d'ordonnance, il
indique que toute reference de cette nature serait
contraire aux dispositions en vigueur au niveau de la
CEE. A propos de la protection centre Ie licendiement
il estime que les travailleurs engages dans ce dispositif
sont des travailleurs a part entiere, et qu'ils sont de ce
fait proteges par les dispositions de droit commun des
contrats d'emploi classiques.

Un membre estime egalement qu'il ne faut pas
instaurer de mesures particulieres de protection centre
Ie licenciement de facon a permettre une certaine
mobilite des travailleurs, et de ce fait garantir une
augmentation nette de 1'emploi.

Le Ministre-President abonde dans ce sens en decla-
rant qu'il ne faut pas creer une categorie surprotegee
de travailleurs.

Un membre estime qu'un eventuel licenciement doit
etre motive, et qu'il serait interessant de pouvoir
disposer de cette information.

Le Ministre-President repond que cela fera partie
d'un travail devaluation.

Un membre demande si ce projet d'ordonnance a un
lien avec le Fonds pour 1'Emploi (Fonds 0,25 %).

Le Ministre-President repond que en theorie il pour-
rait y en avoir un, mais que c'est une competence
nationale.

Un membre s'inquiete du fait que 1'on donne une
prime a des entreprises sans leur demander en contre-
partie un effort de formation.

Le Ministre-President indique qu'il a deja repondu b
cette question, il ne souhaite pas categoriser des
personnes qui doivent etre reintegrees dans les filieres
classiques de 1'emploi. Ce n'est pas la philosophie de
1'ordonnance, et cela va allourdir le mecanisme. Toute
contrainte supplementaire pour les entreprises, consti-
tuerait un frein ^ 1'embauche.

L'article 1° est adopte ^ 1'unanimite des 11 membres
presents.

Artikel 2

Artikel 2 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
11 aanwezige leden.

Article 2

L'article 2 est adopte ^ 1'unanimite des 11 membres
presents.
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Artikel3 Articles

De Voorzitter van de Commissie verklaart dat de
criteria van het Europees Sociaal Ponds aan bet ver-
slag zullen worden toegevoegd.

Een lid dient een mondeling amendement in, om in
het 1° lid de woorden « van de volgende »te vervangen
door de woorden « criteria waaronder van prioritair
belang : »

Dit amendement wordt aangenomen door de meer-
derheid van de 11 aanwezige leden.

Een lid dient een amendement (nr. 1) in om het defi-
nitie-criterium van de categorieen werkzoekenden,
waarbij men begunstigde van door de Executieve
goedgekeurde maatregelen inzake socio-professionele
inschakeling moet zijn, te doen vervallen. Gezien het
beperkt aantal mogelijke tewerkstellingen vreest hij
dat men uit gemakzucht naar dit type werknemers zai
teruggrijpen ten nadele van de andere. Hij meent dat
deze categoric werkzoekenden eigenlijk geen deel uit-
maakt van de harde kern van werkzoekenden.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat hij niet denkt
dat de door de Executieve erkende maatregelen inzake
socio-professionele inschakeling tot gevolg hebben dat
de begunstigden ervan automatisch de harde kern van
werkzoekenden verlaten.

•»
Het feit dat deze werknemers toegang tot deze

maatregelen hebben gekregen is daarentegen juist het
teken^ dat zij erg zwak staan op de arbeidsmarkt.
Gewoonlijk staan zij niet alleen zwak op de arbeids-
markt maar ook op sociaal en psychologisch vlak en
deze maatregelen volstaan meestal niet om er werkne-
mers van te maken die onmiddellijk zonder de hulp
van de premie kunnen worden aangeworven.

Weinu, het is van fundamenteel belang dat zij snel
worden aangeworven na de herscholing die ze hebben
doorgemaakt want als deze inspanning niet gewaar-
deerd blijkt, dreigt een lange periode van werkeloos-
heid hen nog lager te doen vallen.

Een lid vraagt of in het begrip « werkzoekenden »
men eveneens de personen telt die niet werkloos zijn.

De Minister-Voorzitter antwoordt bevestigend.

Hij. meent dat de categorieen werknemers die in dit
ontwerp van ordonnantie worden bedoeld en heel
vaak vrouwen zijn, nog slechts gedeeltelijk tot het
toepassingsgebied van de BGDA behoren.

s.
Een lid herinnert eraan dat de criteria van de ordon-

nantie verwijzen naar een Europese voorziening waar-
van de financiering de professionele inschakeling in

Le President de la Commission declare que les crite-
res d'intervention du Fonds Social Europeen seront
annexes au rapport.

Un membre introduit un amendement oral visant a
remplacer au premier alinea les mots « tel que » par
les mots « dont prioritairement ».

Cet amendement est adopte a la majorite des 11
membres presents.

Un membre introduit un amendement (n° 1) visant a
supprimer parmi les criteres de definition des catego-
ries des demandeurs d'emploi, le fait d'avoir ete
beneficiaire de mesures agreees par 1'Executif en /
matiere d'insertion socio-professionnelle. II craint,
etant donne la limitation du nombre d'emplois possi-
bles, que 1'on ne recourre par facilite qu'a ce type de
demandeurs d'emploi au detriment des autres. II
estime que cette categoric de demandeurs d'emploi ne
fait plus partie du noyau dur du chomage.

Le Ministre-President repond qu'il ne pense pas que
les mesures agreees par 1'Executif en matiere d'inser-
tion socio-professionnelle aient pour effet de faire
sortir automatiquement ceux qui en ont beneficie du
noyau dur des demandeurs d'emploi.

Le fait que ces travailleurs aient eu acces ^ ces
mesures est au contraire le signe qu'ils sont particulie-
rement fragilises. II le sont en general tellement, a la
fois sur le plan professionnel, social et psychologique,
que ces mesures ne sufBsent en general pas a en faire
des travailleurs immediatement embauchables sans
1'aide apportee par la prime.

Or, il est particulieremerit important qu'il soient
rapidement engages au terme de 1'effort de requalifica-
tion dans lequel ils ont invest! car si cet effort ne
s'avere pas payant, une longue periode d'inactivite
risque de les faire retomber plus ba's encore.

Un membre demande si dans la notion de « deman-
deurs d'emploi » on inclut egalement les personnes qui
ne sont pas au chomage.

Le Ministre-President repond par 1'affirmative.

II pense que les categories de travailleurs vises par ce
projet d'ordonnance, souvent des femmes, ne se
retrouvent que partiellement dans le champ d'action
de 1'ORBEM.

Un membre rappelle que les criteres de 1'ordon-
nance renvoient a un dispositif europeen dont le
financement exclut 1'insertion professionnelle dans les
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openbare diensten uitsluit. Het begrip « werkzoe-
kende » betekent niet in alle landen van de Gemeen-
schap hetzelfde. Wat het amendement betreft, meldt
hij de indiener dat deze bange vermoedens ongetwij-
feld ongegrond zijn, aangezien, zijns inziens, de
begunstigden van deze maatregelen, tot zijn spijt,
hoofdzakelijk werkzoekenden van de BGDA zullen
zijn.

Een lid vraagt of ook de politieke vluchtelingen tot
de « werkzoekenden » worden gerekend.

De Minister-Voorzitter antwoordt bevestigend, op
voorwaarde dat zijn statuut in orde is en hij houder is
van een Werkvergunning. Hij verwijst hiervoor naar de
definitie van werkzoekende in artikel 2 van het ont-
werp van ordonnantie.

Een lid herinnert eraan dat bij de algemene bespre-
king de Commissie van plan was een amendement in te
dienen om rekening te houden met de toestand van de
vrouwen in de harde kern van werkzoekenden.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat het vaststaat
dat deze harde kern meer vrouwen telt dan mannen.
Zodat een maatregel die deze harde kern op het oog
heeft, vanzelf een positieve aktiemaatregel is.

Het lijkt hem evenwel moeilijk in de tekst van de
ordonnantie in een positieve aktie ten gunste van de
vrouwen te voorzien.

Artikel 119 van de wet van 4 augustus 1978 op de
economische herorientering, waarvan hoofdstuk V de
gelijkheid tussen mannen en vrouwen behandelt, voor-
ziet er inderdaad in dat de Koning de gevallen bepaalt
waarin maatregelen moeten worden genomen ter
bevordering van de kansgelijkheid tussen mannen en
vrouwen, in het bijzonder maatregelen die de feitelijke
ongelijkheid van de vrouwen verhelpen.
Aangezien de wetten tot hervorming der instellingen
deze materie niet uitdrukkelijk geregionaliseerd heb-
ben, kan men zich afvragen of de Executieve derge-
lijke maatregelen kan instellen via de criteria die zij in
aanmerking neemt.

Het beste kan men er dus op toezien dat - zoals dit
gebeurde bij de uitvoering van de programma's ter
opslorping van de werkloosheid - het percentage
vrouwen door de arbeidsbemiddelaars aan de werkge-
vers voorgesteld overeenstemt met hun percentage in
de harde kern.

Een lid meent dat de BGDA een voorselectie van
aan de werkgevers voor te stellen personen, moet
doorvoeren zonder onderscheid van geslacht.

Een lid wenst een intentieverklaring van de Minis-
ter-Voorzitter, zeggende dat eveneens vrouwen in dit
premiestelsel voor de aanwerving moeten worden
aangeworven.

services publics. La notion de « demandeurs d'em-
ploi » ne recouvre pas la meme realite dant tous les
pays de la Communaute. Pour ce qui concerne 1'amen-
dement, il signale a 1'auteur que ses craintes ne sont
sant doute pas fondees, etant donne que selon lui les
principaux beneficiaires de cette mesure pourrait etre,
les demandeurs d'emploi issus de 1'ORBEM.

Un membre demande si la notion de « demandeurs
d'emploi » recouvre egalement les refugies politiques.

Le Ministre-President repond par 1'affirmative, a
condition qu'ils soient en situation reguliere et deten-
teur d'un permis de travail. II renvoie a ce sujet a la
definition du demandeur .d'emploi de 1'article 2 du
projet d'ordonnance.

Un membre rappelle que lors de la discussion
generale la Commission avait envisage d'introduire un
amendement visant a prendre en compte la situation
des femmes dans le noyau dur du ch6mage.

Le Ministre-President repond qu'il est un fait que les
femmes sont plus nombreuses que les hommes au sein
du noyau dur du ch6mage. En sorte qu'une mesure qui
vise ce noyau dur constitue en soi une mesure positive
a 1'egard des femmes.

II parait cependant difficile de prevoir explicitement
une action positive en leur faveur dans le texte de
1'ordonnance.

L'article 119 de la loi du 4 aout 1978 de reorientation
economique, dont le litre V traite de 1'egalite de
traitement entre hommes et femmes, prevoit en effet
que le Roi determine les cas dans lesquels des mesures
visant a promouvoir 1'egalite de chance entre hommes
et femmes, en particulier en remediant aux inegalites
de fait qui affectent les femmes doivent etre prises. Les
lois de reforme institutionnelle n'ayant pas explicite-
ment regionalise la matiere, on peut se demander si
1'Executif peut instaurer de telles mesures via les
criteres qu'il va retenir.

Le mieux serait done de veiller — comme ca a ete
fait lors de 1'execution des programmes de resorption
du ch6mage — a ce que le pourcentage des femmes
presentees aux employeurs par les placeurs de 1'OR-
BEM reflete leur pourcentage dans 1'ensemble du
noyau dur.

Un membre estime que 1'ORBEM doit etablir une
preselection des personnes presentees aux employeurs
sans discrimination de sexe.

Un membre souhaite une declaration d'intention du
Ministre-President indiquant son souci de faire egale-
ment engager des femmes dans ce systeme de prime a
1'embauche.



A-122/2-90/91 - 17 - A-122/2-90/91

De Minister-Voorzitter antwoordt dat hij het eens in
met deze voorstelling van zaken.

Een lid vraagt of een werkgever de aanwerving van
een welbepaald iemand kan vragen.

De Minister-Voorzitter antwoordt bevestigend.

Amendement nr. 1 wordt verworpen met 7 stem-
men, tegen 3.

Artikel 3 (geamendeerd) wordt aangenomen met 8
stemmen, bij 3 onthoudingen.

Le Ministre-President repond qu'il est d'accord avec
cette vision des choses.

Un membre demande si un employeur peut deman-
der 1'engagement d'une personne determinee.

Le Ministre-President repond par 1'affirmative.

L'amendement n° 1 est rejete par 7 voix contre 3.

L'article 3 (amende) est adopte par 8 voix et 3
abstentions.

Artikel 4 Article 4

Een lid dient amendement nr. 2 in om de bedrijven
te verplicHten de werknemers aan het werk te houden
gedurende een periode van tenminste twee jaar zoals
in het raam van de wet van 4 augustus 1978. De stijging
van de werkgelegenheid moet niet enkel worden
verbonden aan de periode waarin de premie wordt
betaald, maar dient nog een jaar langer te duren.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat in tegenstel-
ling tot wat de indieners van het amendement beweren
de stijging van de werkgelegenheid die gekoppeld was
aan de toekenning van de in artikel 10 van de wet van
4 augustus 1978 bedoelde premie niet moest worden
behouden gedurende 8 kwartalen.

In artikel 9 van het koninklijk besluit houdende
uitvoering van de artikelen 1,2, 5, 7,10 en 12 van deze
wet wordt inderdaad verduidelijkt dat de premie enkel
wordt toegekend indien het aantal loontrekkende
werknemers tewerkgesteld gedurende de 4 burgerlijke
kwartalen die volgen op het kwartaal waarin de
aanwerving plaatsvond een bijkomende eenheid vormt
in verhouding tot het aantal werknemers tewerkge-
steld gedurende de vier burgerlijke kwartalen die het
burgerlijk kwartaal waarin de aanwerving plaatsvond
voorafgaan.

Gelet op het Iste lid van paragraaf 1 van artikel 4 dat
bepaalt dat de netto werkgelegenheidsstijging in ver-
houding tot de vier kwartalen die aan de aanwerving
voorafgaan moet behouden blijven gedurende heel de
periode waarin de premie wordt betaald, met andere
woorden, vier kwartalen (of meer indien zij werd
opgeschort door het feit dat een andere werknemer het
bedrijf heeft verlaten, zodat de netto stijging verloren
ging), zijn de twee maatregelen uit dit oogpunt verge-
lijkbaar en is het niet nodig het ontwerp in dit verband
te wijzigen.

Uit inlichtingen die aan de dienst .economische
expansie werden gevraagd, blijkt dat deze geen geval-
len van terugbetaling van ten onrechte uitgekeerde

Un membre introduit un amendement (n° 2) visant a
obliger les entreprises a maintenir les travailleurs en
fonction pendant une periode d'au moins 2 ans comme
dans le cadre de la loi du 4 aout 1978. L'augmentation
de 1'emploi ne doit pas seulement etre lie a la periode
de paiement de la prime, mais doit etre maintenu au
dela pendant une periode d'un an.

Le Ministre-President repond que contrairement a.
ce qu'affirme les auteurs de 1'amendement, 1'augmen-
tation de 1'emploi a laquelle etait lie 1'octroi de la
prime d'emploi visee a Particle 10 de la loi du 4 aout
1978 de reorientation economique ne devait pas etre
maintenue pendant huit trimestres.

L'article 9 de 1'arrete royal portant execution des
articles 1, 2, 5, 7, 10 et 12 de cette loi precise en effet
que la prime n'est accordee que si le nombre de
travailleurs salaries occupes pendant les quatre trime-
stres civils qui suivent le trimestre au cours duquel
1'engagement a eu lieu comporte une unite supplemen-
taire par rapport au nombre de travailleurs occupes
durant les quatre trimestres civils qui precedent le
trimestre civil au cours duquel 1'engagement a eu lieu.

Etant donne que 1'article 4, § I", alinea 1°, prevoit
que 1'augmentation nette de 1'emploi par rapport aux
quatre trimestres qui precedent 1'engagement doit etre
maintenue pendant toute la periode de paiement de la
prime c'est-a-dire quatre trimestres (ou plus si elle se
trouve suspendue par le fait qu'un autre travailleur
quitte 1'entreprise, faisant ainsi disparaitre 1'augmenta-
tion nette), les deux mesures sont semblables de ce
point de vue et il n'y a pas lieu de changer le projet a ce
propos.

Renseignement pris aupres du service de 1'expansion
economique, il apparait que celui-ci n'a pas eu con-
naissance de cas de recuperation de primes payees
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premies kent. De controle op het behoud van het
werkgelegenheidsniveau na betaling van de premie
blijkt erg moeilijk behalve voor een nieuwe aanvraag
waarbij het mogelijk wordt het werkgelegenheidsni-
veau na te trekken van de vier kwartalen die aan de
aanwerving voorafgaan.

Er moet in dit verband op gewezen worden dat de
werkgever die de werknemer ontslaat na afloop van
het jaar waarin de premie wordt uitbetaald er slecht
een andere kan aanwerven na afloop van de vier
kwartalen die op het ontslag volgen, want voordien,
zai er geen netto werkgelegenheidsstijging zijn,
behalve indien intussen nog andere werknemers wer-
den aangeworven.

De indiener van het amendement voert aan dat het
niet het toepassingsbesluit van de wet van 4 augustus
1978 was maar de toepassingsrichtlijnen ervan die
verplichtten tot het behoud van de werkgelegenheid
gedurende 8 kwartalen. Hi] vreest dat als men de
bedrijven niet verplicht de netto werkgelegenheidsstij-
ging gedurende een zekere tijd te behouden zij slechts
personeel zullen aanwerven voor tijdelijke werken en
hen dan ontslaan.

De Minister-Voorzitter antwoordt dat het hier een
andere logica betreft van werking en uitbetaling,
aangezien de premie kwartaal na kwartaal wordt
betaald. Hij vreest dat, als men deze weg opgaat, de op
te zetten controlestructuur te omvangrijk wordt.

Een lid meent dat als men de bedrijven verplicht hun
personeel gedurende een zekere tijd te behouden zij
vlugger geneigd zullen zijn in beroepsopleiding te
investeren.

Een lid deelt dezelfde zorg, maar wenst te vermijden
dat men al te stroeve controlestructuren opzet. Het
lijkt hem voor dit ontwerp van ordonnantie absoluut
noodzakelijk dat een coherente controlestructuur
wordt opgezet.

De Minister-Voorzitter treedt deze stelling bij.

Een lid vraagt of een Brussels bedrijf, dat buiten het
Gewest werkt, deze premies kan genieten.

De Minister-Voorzitter antwoordt bevestigend, op
voorwaarde dat de maatschappelijke zetel van dit
bedrijf in het Hoofdstedelijk Gewest ligt en dat de
werken slechts tijdelijk buiten het Gewest worden
uitgevoerd (bijvoorbeeld op een werf).

Amendement nr. 2 wordt verworpen met 8 stemmen
tegen 3. ,

Artikel 4 wordt aangenomen met 8 stemmen tegen 2
bij 1 onthouding.

indument. Le contr61e du maintien du niveau de
1'emploi apres paiement de la prime s'averant fort
lourd en dehors du cas d'une nouvelle demande de
prime permettant 1'examen du niveau de 1'emploi au
cours des quatre trimestres precedant 1'engagement.

A ce propos, il y a lieu de rappeler que I'employeur
qui licencie le travailleur au terme de 1'annee de
paiement de la prime ne pourra en reengager un qu'au
terme des quatre trimestres suivant le licenciement,
car avant cela, il n'y aura pas, sauf si d'autres
travailleurs ont ete engages entre-temps, d'augmenta-
tion nette de 1'emploi.

L'auteur de 1'amendement retorque que ce n'etait
pas 1'arrete d'application de la loi du 4 aout 1978 mais
les directives d'application de cette loi qui imposait le
maintien de 1'augmentation de 1'emploi pendant huit
trimestres. II craint que si on oblige pas les entreprises
a maintenir 1'augmentation nette de 1'emploi pendant
un certains temps, elle ne se contente d'engager du
personnel que pour des travaux temporaires puis de les
licencier.

Le Ministre-President repond qu'il s'agit ici d'une
autre logique de fonctionnement et de liquidation, le
paiement de la prune etant effectuee trimestre apres
trimestre. II craint que si 1'on s'engage dans cette voie,
la structure de contr61e a mettre en place soit trop
importante.

Un membre pense que si on oblige les entreprises SL
garder leur personnel pendant un certain temps elles
seront plus tentees d'investir en matiere de formation
professionnelle.

Un membre partage le meme sbuci, mais souhaite
eviter que 1'on mette en place des procedures de
controle trop lourdes. II lui semble une absolue
necessite de prevoir un systeme devaluation coherent
de ce projet d'ordonnance.

Le Ministre-President souscrit a ce precepte.

Un membre demande si une entreprise bruxelloise
travaillant en dehors de la Region peut beneficier de
ces primes.

Le Ministre-President repond par 1'affirmative, b
condition que cette entreprise ait son siege en Region
bruxelloise et que les travaux ne soient effectues que
temporairement en dehors de la Region (sur un
chantier par exemple).

L'amendement n° 2 est rejete par 8 voix centre 3.

L'article 4 est adopte par 8 voix contre 2 et 1 absten-
tion.
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Artikel 5

Artikel 5 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
11 aanwezige leden.

Article 5

L'article 5 est adopte a 1'unammite des 11 membres
presents.

Artikel 6

Artikel 6 wordt aangenomen met 8 stemmen, bij
3 onthoudingen.

Artikel 7

Artikel 7 wordt aangenomen bij eenparigheid van de
11 aanwezige leden.

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Het ontwerp van ordonnantie wordt aangenomen
met 8 stemmen tegen 2, bij 1 onthouding.

Het verslag wordt eenparig door de 8 aanwezige le-
den aangenomen.

De Rapporteur, De Voorzitter,
AlainLEDUC. .. Viviane JACOBS.

Article 6

L'article 6 est adopte par 8 voix et 3 abstentions.

Article 7

L'article 7 est adopte a 1'unanimite des 11 membres
presents.

PROJET D'ORDONNANCE

Le projet d'ordonnance est adopte par 8 voix centre
2 et 1 abstention.

Le rapport a ete approuve a 1'unanimite des 8 mem-
bres presents.

Le Rapporteur, Le President,
AlainLEDUC. Viviane JACOBS.
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TEKST AANGENOMEN DOOR
DE COMMISSIE

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende oprichting
van een premiestelsel voor de aanwerving
van b'epaalde categorieen werkzoekenden
van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

De Executieve van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest,

Op voordracht van de Minister-Voorzitter van de
Brusselse Hoofdstedelijke Executieve, belast met
Ruimtelijke Ordening, Plaatselijke besturen en
Tewerkstelling,

BESLUIT :

De Minister-Voorzitter van de Executieve is,
namens de Executieve die erover heeft beraadslaagd,
gelast bij de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, het ont-
werp van ordonnantie in te dienen waarvan de tekst
hierna volgt :

Artikel 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid be-
doeld in artikel Wlquater van de Grondwet.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze ordonnantie verstaat
men onder :

1° de werkzoekende : de werkzoekende die bij de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemid-
deling ingeschreven is;

2° de onderneming : de onderneming waarvan de
maatschappelijke zetel of bedrijfszetel gelegen is op
het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest;

3° de Dienst : de Brusselse Gewestelijke Dienst voor
Arbeidsbemiddeling;

4° het Beheerscomite ; het Beheerscomite van de
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemid-
deling.

Artikel 3

Wanneer de in de artikelen 4 en 5 vermelde voor-
waarden zijn vervuld, kan de Executieve, binnen de
perken van de begroting, een premie toekennen aan
de ondernemingen die werkzoekenden in dienst

TEXTE ADOPTE PAR LA
COMMISSION

PROJET D'ORDONNANCE

portant creation
d'un systeme de prime a 1'embauche

de certaines categories
de demandeurs d'emploi

de la Region de Bruxelles-Capitale

L'Executif de la Region de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre-President de 1'Execu-
tif de la Region de Bruxelles-Capitale, charge de
1'Amenagement du Territoire, .des Pouvoirs locaux et
de 1'Emploi,

ARRETE:

Le Ministre-President est charge au nom de 1'Execu-
tif qui en a delibere, de presenter au Conseil de la
Region de Bruxelles-Capitale, le projet d'ordonnance
dont la teneur suit :

Article 1"

La presente ordonnance regle une matiere visee a
1'article 107quater de la Constitution.

Article 2

Pour 1'application de la presente ordonnance, on
entend par :

1° le demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi
inscrit a 1'Office regional bruxellois de 1'emploi;

2° 1'entreprise : 1'entreprise dont le siege social ou le
siege d'exploitation est situe sur le territoire de la
Region de Bruxelles-Capitale;

3° 1'Office : 1'Office regional bruxellois de 1'emploi;

4° le Comite de gestion : le Comite de gestion de
1'Office regional bruxellois de 1'emploi.

Article 3

Lorsque les conditions visees aux articles 4 et 5 sont
reunies, 1'Executif peut, dans les limites des moyens
budgetaires, octroyer une prime aux entreprises qui en
font la demande et qui engagent des demandeurs
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nemen, die behoren tot de categorieen die door de
Executieve worden vastgesteld op advies van het
Beheerscomite en op grond van een of meerdere van
de volgende criteria, waarvan bij voorrang :

1. de leeftijd;
2. de scholingsgraad;
3. de duur van de inactiviteit als werkzoekende;
4. de verworven beroepservaring van de werkzoe-

kende;
5. de hoedanigheid gehad hebben van begunstigde

van maatregelen inzake socio-professionele inscha-
keling die door de Executieve werden goedge-
keurd.

De Executieve legt, op advies van het Beheersco-
mite, de indieningsmodaliteiten van de premieaan-
vraag vast. Ze kan, op advies van het Beheerscomite,
een bepaling vastleggen waarbij het maximum aantal
toegekende premies afhangt van het aantal tewerkge-
stelde werknemers of van de ondernemingssector.

De premie bedraagt vijftienduizend frank per
maand gedurende een periode van ten hoogste twaalf
maanden, voor een voltijdse tewerkstelling.

Ze wordt beperkt tot zevenduizend vijfhonderd
frank bij de aanwerving van een persoon die halve
dagen of meer werkt, zonder dat er sprake kan zijn van
een voltijdse tewerkstelling.

De Executieve kan het bedrag van de premie
wijzigen.

Ze kan de premie slechts tijdelijk aan bepaalde
categorieen van ondernemingen toekennen na advies
van het Beheerscomite en op basis van een tekort aan
werknemers in een aktiviteitensektor.

d'emploi relevant des categories qui sont definies par
1'Executif sur avis du Comite de gestion et sur la base
de un ou de plusieurs criteres dont prioritairement :

1. 1'age;
2. Ie niveau de scolarite;
3. la duree d'inoccupation du demandeur d'emploi;
4. 1'experience professionnelle acquise par Ie deman-

deur d'emploi;
5. Ie fait d'avoir ete beneficiaire de mesures agreees

par 1'Executif en matiere d'insertion socio-profes-
sionnelle.

L'Executif arrete, sur avis du Comite de gestion, les
modalites d'introduction de la demande de prime. II
peut arreter, sur avis du Comite de gestion, une
disposition selon laquelle Ie nombre maximum de
primes octroyees est fonction du nombre de travail-
leurs occupes ou du secteur d'activite de 1'entreprise.

La prime est de quinze mille francs par mois pendant
une periode de douze mois maximum, pour un emploi
a temps plein.

Elle est reduite a sept mille cinq cents francs pour Ie
recrutement d'une personne travaillant a mi-temps, ou
plus, sans qu'il puisse etre question d'une occupation a
temps plein.

L'Executif peut modifier Ie montant de la prime.

. D ne peut reserver temporairement Ie benefice de la
prime a certaines categories d'entreprises qu'apres avis
du Comite de gestion et sur base de la penurie de
main-d'oeuvre dans un secteur d'activite.

Artikel 4 Article 4

§ 1. Om voor de premie in aanmerking te komen,
moet de onderneming :

1° De Dienst in kennis hebben gesteld van de werk-
aanbieding;

2° de werkzoekende aanwerven door middel van een
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;

3° de verplichtingen hebben nagekomen weike zijn
opgelegd door het koninklijk besluit nr. 230 van
21 december 1983 betreffende de stage en de
inschakeling van jongeren in het arbeidsproces,
bevestigd door de wet van 6 december 1984;

4° de werknemer in het Brusselse Hoofdstedelijk
Gewest tewerkstellen.

§ I". Pour beneficier de la prime, 1'entreprise doit

1° avoir fait connattre 1'offre d'emploi a 1'Office;

2° recruter Ie demandeur d'emploi dans les liens d'un
contraf de travail a duree indeterminee;

3° avoir satisfait aux obligations fixees par 1'arrete
royal n° 230 du 21 decembre 1983 relatif au stage et
a 1'insertion professionnelle des jeunes, continue
par la loi du 6 decembre 1984;

4° occuper Ie travailleur dans la Region de Bruxelles-
Capitale.
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§ 2. De aanwerving moet een netto-toename van de
tewerkstelling betekenen in vergelijking met de laatste
vier kwartalen voor de aanwerving. Deze toename
moet gedurende de hele duur van de betaling van de
premie worden behouden.

De Executieve bepaalt, op advies van het Beheers-
comite, de toepassings- en kontrolemodaliteiten van
de bepalingen van deze paragraaf.

Artikel 5

De premie mag niet worden toegekend voor werk-
nemers die in uitvoering van de programma's van
wedertewerkstelling van de uitkeringsgerechtigde vol-
ledig werklozen of van de daarmee gelijkgestelde per-
sonen in dienst worden genomen.

§ 2. Le recrutement doit correspondre a une aug-
mentation nette de 1'emploi, par rapport aux quatre
trimestres qui precedent 1'engagement. Cette augmen-
tation doit etre maintenue pendant toute la periode de
paiement de la prime.

L'Executif arrete, sur avis du Comite de gestion, les
modalites d'application et de contr61e des dispositions
du present paragraphe.

Article 5

La prime ne peut pas etre octroyee pour des
travailleurs recrutes en execution des programmes de
remise au travail des chomeurs complets indemnises
ou des personnes assimilees.

Artikel 6

De Dienst wordt ermee belast de premie om de drie
maanden aan de ondernemingen uit te betalen. De
premie is slechts verschuldigd voor de effectief bezol-
digde perioden.

De niet-bezoldigde perioden schorsen de termijn
van twaalf maanden.

De in artikel 3, derde lid, bedoelde periode van
twaalf maanden werd verlengd met de duur van de niet
bezoldigde perioden. De onderneming zai aan de
Dienst de bewijsstukken voorleggen in verband met de
bezoldigingen van de werknemer(s) voor wie de pre-
mie is toegekend.

Article 6

L'Office est charge de payer trimestriellement la
prime aux entreprises. La prime n'est due que pour les
periodes effectivement remunerees.

Les periodes non remunerees suspendent la periode
de douze mois.

La periode de douze mois visee a 1'article 3, alinea 3,
est prolongee de la duree des periodes non remune-
rees. L'entreprise devra fournir a 1'Office la preuve de
ce que la remuneration a effectivement ete payee aux
travailleurs pour lesquels la prime est octroyee.

Artikel 7

De Executieve bepaalt de datum waarop deze
ordonnantie in werking treedt.

Article 7
f

L'Executif fixe la date de 1'entree en vigueur de la
presente ordonnance.
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BIJLAGEI ANNEXE I

AMENDEMENTEN OP HET
ONTWERP VAN ORDONNANTIE

houdende oprichting van
een premiestelsel voor de aanwerving

van bepaalde categorieen werkzoekenden van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nr. 1

Artikel 3

Punt 5 te doen vervallen.

VERANTWOORDING

De personen d.ie reeds door middel van een door de Executieve
erkende voorziening inzake socio-professionele inschakeling (vb
lokalc zcnding voor werkgelegenheid, CLEF) steun genoten en die
reeds herinschakelingsstages volgden, kunnen niet als leden van een
« harde kern werkzoekenden » beschouwd worden. Deze personen
worden geacht beter op de arbeidsmarkt te kunnen inspelen en zijn
ongetwijfeld niet de doelgroep van deze aanwervingspremies.

Nr. 2

Artikel 4

Lid van paragraaf 2 als volgt aan te vullen :

« en gedurende ten minste vier kwartalen na afloop
van deze periode ».

»
VERANTWOORDING

Het is niet logisch de verhoging van de werkgelegenheid enkel te
koppelen aan de betaUngsperiode van de premie (in principe een
periode van vier kwartalen).

In het raam van de wet van 4 augustus 1978 zou het toekennen van
werkgelegenheidspremies gekoppeld worden aan het behoud van de
werkgelegenheid gedurende acht kwartalen.

Om met deze termijn in overeenstemming te zijn, wordt voorge-
Steld de verplichting op te leggen de werkgelegenheid gedurende ten
minste vier kwartalen na afloop van de betalingsperiode van de
premie te verhogen.

AMENDEMENTS AU
PROJET D'ORDONNANCE

portant creation
d'un systeme de prime a Pembauche

de certaines categories de demandeurs
d'emploi de la Region de

Bruxelles-Capitale

?1

Article 3

Supprimer Ie point 5.

JUSTIFICATION

Les personnes ayant deja beneficie d'aides grace au biais d'un
dispositif agree par 1'Executif en matiere d'insertion socio-profes-
sionnelle (ex : mission locale pour 1'emploi, CLEF) et ayant deja
suivi des stages de reinsertion ne peiivent etre considcrees comme
faisant partie du « noyau dur des demandeurs d'empploi ». Ces
personnes sont sensees etre capables de mieux se defendre sur Ie
marche du travail et ne sont sans doute pas Ie public-cible de ces
primes a 1'embauche.

?2

Article 4

Completer Ie § 2, alinea 1 par ce qui suit:

« et pendant au mains quatre trimestres apres I'ache-
vement de cette periode ».

JUSTIFICATION

11 ri'est pas normal de lier I'augmentation de 1'emploi a la seule
periode de paiement de la prime (une periode en principe de quatre
trimestres).

Dans Ie cadre de la loi du 4 aout 1978 1'octroi de primes d'emploi
etait lie au maintien de 1'emploi pendant huit trimestres.

C'est pour etre coherent avec ce ddai qu'il est propose d'imposer
1'obligation de 1'augmentation de 1'emploi pendant au moins quatre
trimestres apres 1'achevement de la periode de paiement de la prime.
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BIJLAGE II ANNEXE II

De premie voor de aanwerving beantwoordt aan de prioritaire
doelstellingen nr. 3 en 4 van het ESF, zoals zij bepaald worden in
reglement nr. 4255/88 van de Raad van 19 december 1988.

De categorieaen personen die kiesbaar zijn voor de tussenkomst
van het ESF zijn :

in overeenstemming met de doelstellingen nr. 3 en 4

- de langdurig werklozen - doelstelling nr. 3; dit wil zeggen perso-
nen ouder dan 25 sinds 12 maanden werkloos.

De Commissie kan deze duur in specifieke gevallen beperken :

- jongeren na de periode van voltijdse schoolplicht - doelstelling
nr. 4; dit wil zeggen personen jonger dan 25, vanaf de leeftijd
waarop de voltijdse schoolplicht afloopt, op zoek naar werk, hoe
lang dat ook moge duren.

La prime a 1'embauche repond aux objectifs prioritaires n* 3 et
du FSE, tels qu'ils sont definis dans 1'article 2 du reglement n° 425;
88 du Conseil du 19 decembre 1988.

Les categories de personnes eligibles pour 1'intervention du Fonc
Social Europeen sont :

au titre des objectifs n° 3 et 4

- les ch6meurs de longue duree - objectif n" 3; c'est-a-dire les pel
sonnes de plus de 25 ans en chomage depuis plus de 12 mois.

La Commission peut reduire cette dur6e dans des cas specifiques

- les jeunes apres la periode de scolarite obligatoire a temps plein
objectif n° 4; c'est-a-dire les personnes de moins de 25 ans, a part
de 1'age ou se termine la scolarite obligatoire a temps plein, a 1
recherche d'un emploi, quelle que soit la duree de cette recherche

DEWARICHE


