17 juni 2015

Schriftelijke vraag van Valerie Van Peel, volksvertegenwoordiger, aan de
Minister
van
Middenstand,
Zelfstandigen,
KMO's,
Landbouw
en
Maatschappelijke Integratie, betreffende het aantal jongeren dat door OCMW's
ondersteund en begeleid wordt.

Tewerkstelling is één van de speerpunten om mensen te integreren in de samenleving.
Het OCMW onderneemt dan ook heel wat initiatieven op dat vlak. Zo kunnen cliënten
bij het OCMW terecht voor trajectbegeleiding. Een maatschappelijk werker begeleid
hen dan bij de zoektocht naar een juiste opleiding, de zoektocht naar (aangepast) werk
en de eerste stappen op de werkvloer.
De Gewesten zijn ten gevolge van de zesde staatshervorming bevoegd voor het
activerings- en tewerkstellingsbeleid. De financiering van deze trajecten gebeurt echter
nog steeds door de POD Maatschappelijke Integratie.
Graag zou ik volgende cijfers bekomen, opgedeeld per jaar en per Gewest, voor de
afgelopen vijf jaar, en indien mogelijk voor de afgelopen tien jaar.
1. Hoeveel jongeren tussen 18 en 25 jaar hebben een leefloon aangevraagd? a)
Hoeveel jongeren hebben een leefloon ontvangen? b) Wat zijn de voornaamste
redenen waarom jongeren geen leefloon kregen?
2. Voor jongeren die een leefloon hebben ontvangen: a) Wat is de gemiddelde
duur van de hulpverlening? Wat zijn de voornaamste redenen van de uitstroom?
b) Hoeveel jongeren hebben een studie aangevat onder begeleiding van het
OCMW? c) Hoeveel jongeren hebben een diploma of getuigschrift behaald
tijdens hun begeleiding door het OCMW? d) Hoeveel procent heeft werk
gevonden? i. Hoeveel procent is tewerkgesteld via sociale tewerkstelling binnen
het OCMW zelf? Hoeveel procent heeft dit succesvol beëindigd? Hoeveel
procent heeft opnieuw een leefloon aangevraagd? ii. Hoeveel procent is
tewerkgesteld via sociale tewerkstelling buiten het OCMW? Hoeveel procent
heeft dit succesvol beëindigd? Hoeveel procent heeft opnieuw een leefloon
aangevraagd? iii. Hoeveel procent is uiteindelijk tewerkgesteld in het reguliere
arbeidscircuit?
3. Tenslotte had ik ook graag, voor zo ver mogelijk, het aantal jongeren gekend
dat zich bij het OCMW heeft aangemeld sinds de verstrenging van de
voorwaarden voor een inschakelingsuitkering.

Antwoord van de minister, 13 juli 2015 :

1. De statistieken waarover de POD Maatschappelijke Integratie beschikt, zijn
gebaseerd op de daadwerkelijke terugbetalingen door de Staat van de door de
OCMW's verleende steun. In de terugbetalingsprocedure die OCMW's verplicht
dienen te gebruiken moet bovendien niet worden meegedeeld waarom een
steunaanvraag werd geweigerd. Het is immers in de eerste plaats aan het
OCMW om op basis van het sociaal onderzoek autonoom een beslissing te
nemen.
Er is uiteraard een controle op de naleving van de wettelijke voorwaarden, maar
deze gebeurt ter plekke bij de OCMW's. Bij een dergelijke controle kan door de
inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie worden vastgesteld
waarom een bepaalde steunaanvraag niet resulteerde in het toekennen van een
leefloon, maar cijfers daaromtrent worden niet centraal bijgehouden.
Hieronder vindt u voor de jaren 2005-2014 en per gewest het aantal jongeren
tussen de 18 en 25 jaar waarvoor er door de Staat een tussenkomst was in het
leefloon.

2. a) Hieronder vindt u voor de jaren 2005-2014 en per gewest het gemiddeld
aantal dagen met betrekking tot de staatstussenkomst in het leefloon voor de
jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Er zijn evenwel geen cijfers gekend omtrent
de voornaamste redenen van de uitstroom van deze doelgroep.

b) Mijn administratie beschikt over gegevens omtrent het aantal studenten
binnen de leefloonpopulatie, maar niet over het aanvangsmoment van hun
studie. Voor de gevraagde periode, per gewest en voor de groep tussen de 18
en 25 jaar, betreft het:

c) Uit de studie "studenten en de bijstand" van de Universiteit van Antwerpen in
samenwerking met de KU Leuven (2012), uitgevoerd in opdracht van de POD
Maatschappelijke Integratie, blijkt dat het leefloon positieve effecten heeft op
het met vrucht beëindigen van een studietraject. Ongeveer 80 procent van de
studenten met een leefloon namen een ruim jaar na het ijkmoment (maart 2010)
nog steeds deel aan een succesvol studietraject.
Onder een succesvol studietraject wordt verstaan dat een student het
einddiploma heeft behaald of nog met dezelfde studie bezig is. Ongeveer 10
procent stopte met studeren en 4 procent startte aan een andere opleiding.
Deze twee laatsten worden als niet succesvol beschouwd. De voornaamste
verklarende factor voor een niet succesvol studietraject is het hebben van
kinderen. Studenten met kinderen hebben een lagere kans op een succesvol
studietraject dan gelijkaardige studenten zonder kinderen.

d) Om de efficiëntie van de activeringsmaatregelen te evalueren, wordt een
aantal cohorten van personen die hun activeringtraject hebben beëindigd
tijdens elk kwartaal van het jaar gedurende twaalf kwartalen gevolgd.
De belangrijkste groep betreft personen die werden tewerkgesteld met
toepassing van artikel 60, § 7, en artikel 61, van de organieke wet van 8 juli
1976.
Bij de jongeren (tot 26 jaar) zien we dat zo'n 30 % in het eerste kwartaal na het
beëindigen van hun activeringstraject (artikel 60, § 7/61) aan het werk is. Op
jaarbasis heeft ongeveer de helft minstens één kwartaal gewerkt, waarvan een
15 % gedurende de ganse periode.
3. Er zijn geen exacte cijfers gekend. Ik hield begin maart 2015 wel een enquête
bij de 589 OCMW's om het aantal personen dat bij het OCMW terechtkwam
omdat hun recht op een inschakelingsuitkering na drie jaar afliep in te kunnen
schatten.
Uit de antwoorden van 444 OCMW's blijkt dat er 7.137 aanvragen werden
ingediend, er op dat ogenblik 5.033 positieve beslissingen voor een leefloon
werden genomen en er nog 831 aanvragen wachtten op een beslissing.
Bij extrapolatie voor gans België zou dit neerkomen op maximaal 9.772
personen op jaarbasis. Gelet echter op het feit dat de impact pas merkbaar was
vanaf februari/ maart 2015 en niet iedereen even lang een leefloon ontvangt,
gaat mijn administratie momenteel uit van een inschatting van 8.616 personen
die een volledig jaar van het leefloon zouden genieten in 2015.
Ik ben van plan om deze enquête bij de OCMW's opnieuw te houden na zes
maanden en op het einde van het jaar.

