Perscommuniqué
____________________________________________________________________________________

De Nationale Arbeidsraad en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zijn op 16 december 2020
om 15.30 uur in plenaire zitting samengekomen onder het voorzitterschap van de heer B. Bayenet.
Rapport nr. 121 - Evaluatie van de startbaanovereenkomsten
Volgens artikel 48 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid,
dienen de CRB en de NAR ieder jaar gezamenlijk een globale evaluatie te maken van de toepassing van hoofdstuk VIII “Startbaanovereenkomst” van dezelfde wet. Die evaluatie moet meer
bepaald slaan op de naleving van de aanwervingsquota die zijn bepaald in artikel 39 en op de
verdeling van de nieuwe tewerkstelling tussen mannen en vrouwen. Het huidige verslag is al het
negende in de reeks en heeft betrekking op de jaren 2004-2019.
De Raden stellen op basis van de RSZ-cijfers vast dat het aantal ondernemingen in de private
sector dat voldoet aan de individuele verplichting van 3% gedurende de periode 2004-2019
achteruitging. In 2004 voldeed meer dan negen op tien grote privéondernemingen, vijftien jaar
later is het aandeel teruggelopen tot 76,1%. Deze dalende trend werd al in vorige rapporten
vastgesteld, maar in de huidige evaluatie zijn meerdere verklaringen onderzocht. In de socialprofitsector blijft het aantal ondernemingen dat voldoet aan de individuele aanwervingsverplichting van 1,5% vrij hoog (95,6% in 2019). In de federale overheidssector haalt minder dan de
helft van de grote instellingen de aanwervingsquota van 3% (46,7% in 2019). De niet-federale
overheidsdiensten hebben een individuele verplichting van 1,5% en het aandeel schommelt tussen 73,6% (gewesten en gemeenschappen) en 98,0% (OCMW’s) in 2019.
De Raden stellen vast dat de globale doelstelling van 4% voor de hele privésector over de volledige onderzochte periode ruimschoots wordt gehaald.
Het verslag gebruikt statistische gegevens tot en met 2019 en beschrijft dus de situatie in het
pre-coronatijdperk. Aangezien de coronacrisis de arbeidsmarkt grondig verstoort, roepen de Raden des te meer op voldoende aandacht te blijven hebben voor de tewerkstellingssituatie van
jongeren, meer in het bijzonder van kortgeschoolde jongeren.
Advies nr. 2191 over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad brachten een unaniem
advies uit over het tiende tweejaarlijks verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, getiteld “Duurzaamheid en armoede: een bijdrage
aan debat en aan politieke actie”.
Dit verslag is een werkbasis die de Interministeriële Conferenties “Sociale Integratie” en “Duurzame Ontwikkeling”, de verschillende regeringen en parlementen en de bevoegde adviesraden
in staat stelt om een ambitieus beleid inzake duurzaamheid en armoede te ontwikkelen, met het
oog op de verwezenlijking van de mensenrechten en van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het koppelt twee prangende kwesties - duurzaamheid en armoede- waarover de Raden in
het recente verleden reeds heel wat aanbevelingen formuleerden.
Dit advies vormt niet alleen een antwoord op de adviesvraag van de minister van Economie en
Werk. Ook willen de Raden met dit advies bijdragen aan het debat over de inhoud van het
tweejaarlijkse verslag van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
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sociale uitsluiting en van de daarmee samenhangende adviezen, dat de verschillende overheden
hebben toegezegd te zullen voeren in het kader van het samenwerkingsakkoord betreffende de
bestendiging van het armoedebeleid.

U kan het rapport en het advies raadplegen op de websites van de CRB (www.ccecrb.fgov.be)
en de NAR (www.nar-cnt.be).
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