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Doelgroepenkorting bereikt amper 60+’ers
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Oudere werknemers souperen het leeuwendeel van de Vlaamse doelgroepenkorting voor werkgevers op. Maar de maatregel helpt amper 60+’ers aan het werk.
Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid helpt fiks meer jongere werkzoekenden aan het werk, maar slaagt er niet in 60+’ers te bereiken. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams departement Werk over het Vlaamse doelgroepenbeleid, die De Tijd kon inkijken.
Vlaanderen is sinds kort bevoegd voor een reeks verminderingen van socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers. Op 1 juli 2016 verving Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) daarom de 21 federale doelgroepenmaatregelen door drie Vlaamse doelgroepenkortingen.
Werkgevers die 55-plussers of laaggeschoolde jongeren in dienst hebben of nemen, krijgen daarvoor een RSZ-korting van ongeveer 1.000 euro per kwartaal. Dat moet de hoge loonkosten verlagen van doelgroepen die moeilijk een job vinden. Werknemers met een arbeidshandicap leveren werkgevers een loonpremie op om eventuele extra kosten of hun lagere productiviteit te compenseren.
Midden 2017, een jaar na de invoering, kregen al 198.397 werknemers in het Vlaams Gewest een doelgroepenkorting. Dat waren er 30.000 meer dan in het derde kwartaal van 2016. Liefst 9 procent van alle werknemers zag in het tweede kwartaal van 2017 zo hun loonkosten verminderen.
De korting komt vooral oudere werknemers ten goede. Volgens de studie is driekwart van de werknemers in het doelgroepensysteem ouder dan 55. Door de RSZ-korting dalen hun loonkosten 4 tot 10 procent, al doen de ouderen zo twee derde van het doelgroepbudget op.
Maar lang niet alle oudere werknemers profiteren van het systeem. Twee derde van de premies gaat naar werknemers tussen 55 en 59 jaar die al in dienst waren van het bedrijf. Amper 3.000 55+’ers maken gebruik van de doelgroepenkorting nadat ze in dienst werden genomen. Nog geen 500 aangeworven oudere werknemers met een RSZ-korting zijn ouder dan 60. ‘We hebben een inhaalbeweging gemaakt bij de 55- tot 59-jarigen, maar de 60+’ers blijven een probleem waarvoor extra inspanningen nodig zijn’, geeft de woordvoerster van Muyters toe.
Bij laaggeschoolde jongeren slaat de korting een stuk beter aan. Het aantal bereikte jongeren stijgt kwartaal na kwartaal, onder meer omdat de procedure veel eenvoudiger is dan de oude federale regeling. De doelgroepenkorting voor laag- en middengeschoolde jongeren, die acht kwartalen geldt, verlaagt de totale loonkosten met 12 à 13 procent. Bijna de helft van de bevoordeelde jongeren werkt in de uitzendsector.
De nieuwe maatregel geeft een boost aan de aanwervingen van laaggeschoolde jongeren. In het oude systeem werden elk kwartaal 5.000 à 5.500 jongeren aangeworven met een doelgroepenkorting, in het tweede kwartaal van 2017 was dat aantal al bijna verdubbeld.
Muyters grijpt de studie aan om te pleiten voor een versterking van de doelgroepenkortingen, die Vlaanderen in het tweede kwartaal van 2017 133 miljoen euro kostten. Zo wil hij extra geld toekennen aan de moeilijke groep van 60+’ers en aan laaggeschoolde jongeren, voor wie de maatregel goed lijkt te werken. Ook wil hij een oplossing voor de eindejaarspremie, die veel begunstigden in het vierde kwartaal boven de opgelegde loongrens doet belanden, waardoor ze naast hun RSZ-korting grijpen.
Met de geplande budgetverhoging zet Muyters een stap in de richting van zijn kritische regeringspartner CD&V. CD&V stelde twee weken geleden voor 100 miljoen euro te besparen bij bedrijfssubsidies om de korting voor de aanwerving van 55+’ers te verdubbelen. Muyters noemde dat idee in De Tijd ‘te zot om los te lopen’, al noemde zijn woordvoerster een extra budget van 100 miljoen gisteren ‘realistisch’.
Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) stelde dan weer voor om de doelgroepenkorting uit te breiden naar langdurig werkzoekenden. Ook dat idee schoot Muyters meteen af. Volgens de N-VA’er zijn werkgevers vooral op zoek naar mensen met recente werkervaring, niet naar premies. Ook gisteren sloot de woordvoerster van Muyters uit dat er een nieuwe, vierde doelgroep bijkomt.

