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Bedrijven voor vorming door arbeid, instellingen voor maatschappelijke integratie
en inschakeling in het arbeidsproces, gewestelijke zendingen voor
arbeidsbemiddeling: financiering door het Waals Gewest en door de Forem (de
Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en opleiding)
Het Rekenhof heeft een opvolging uitgevoerd van zijn audit van 2009 over de
partnerschappen van de Forem, in het bijzonder die met de bedrijven voor vorming
door arbeid (entreprises de formation par le travail, EFT), de instellingen voor
maatschappelijke integratie en inschakeling in het arbeidsproces (organismes
d’insertion socioprofessionnelle, OISP) en de gewestelijke zendingen voor
arbeidsbemiddeling (missions régionales pour l’emploi, Mire), operatoren die
overigens worden gefinancierd door de Waalse administratie. Gezien het risico op
dubbele subsidiëring dat voortvloeit uit deze situatie, heeft het Rekenhof de
partnerschappen van de Forem en de structurele subsidiëring door het Waals Gewest
van die verschillende operatoren parallel onderzocht.
Sinds de oorspronkelijke audit nam de Forem maatregelen om tegemoet te komen aan de
aanbevelingen van het Rekenhof. Toch wijst het Rekenhof op de volgende knelpunten:






het risico op dubbele subsidiëring van de activiteiten van de EFT en OISP door de
Forem en de SPW (service public de Wallonie, Waalse Overheidsdienst), waarop het
heeft gewezen bij de oorspronkelijke audit, blijft bestaan: gepresteerde
opleidingsuren werden twee keer in rekening gebracht;
het reglementaire kader om een beroep te doen op het partnerschap werd
gedeeltelijk herzien en toegepast op concrete gevallen, maar het werk is nog niet af;
de controles die werden uitgevoerd nadat de subsidiewijze was geselecteerd, zijn
kwaliteitsvol, maar worden laattijdig en op te weinig operatoren uitgevoerd;
de Forem haalt zijn achterstand in betreffende de opmaak van de vorderingsbrieven
voor de recuperatie van onverschuldigde bedragen die worden geïdentificeerd bij de
controles, maar de verwerkingstermijnen van de dossiers moeten worden verbeterd.

Op het moment van de audit telde het Waals Gewest 162 erkende EFT/OISP, die pre‐
kwalificerende opleidingen organiseren voor werkzoekenden om hun maatschappelijke
integratie en inschakeling in het arbeidsproces te vergemakkelijken via tewerkstelling of
toegang tot een kwalificerende opleiding. Van 2011 tot 2014 kostte die opdracht meer dan 293
miljoen euro.
Er zijn elf Mire, die als algemene opdracht hebben collectieve of individuele acties op touw
te zetten voor de integratie en de begeleiding van werkzoekenden, om hen in te schakelen
in duurzame en kwaliteitsvolle betrekkingen. De begeleiding van werkzoekenden door de elf
Mire kostte meer dan 48 miljoen euro van 2011 tot 2014.
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Het Rekenhof stelde vast dat :






het decreet van 1 april 2004 tot regeling van de EFT/OISP meermaals werd gewijzigd
van 2004 tot 2013 aan de hand van ministeriële omzendbrieven en toevoegingen van
bepalingen in het uitvoeringsbesluit. Die praktijk is onregelmatig, aangezien een
decreet maar kan worden gewijzigd door een ander decreet. Die onregelmatigheid
rechtzetten via begrotingsdecreten, zoals hier gebeurt, is niet transparant en schaadt
de rechtszekerheid;
de controles betreffende de subsidiabiliteit van doelgroepen alsook die betreffende
de naleving van de erkenningsvoorwaarden voor de EFT, OISP en MIRE niet werden
uitgevoerd;
de financiële controles regelmatig werden uitgevoerd, maar verschillende jaren
nadat de subsidies werden gebruikt, wat te laat is;
de Waalse administratie ‐ ten slotte ‐ de indicatoren niet in de hand heeft om de
erkende opdrachten te evalueren die worden uitgevoerd door de EFT, OISP en Mire.

Aanbevelingen
Het Rekenhof formuleert een aantal aanbevelingen, waarvan er vijf bijzonder belangrijk zijn :
een gecentraliseerde dienst voor boekhoudkundige inspectie oprichten binnen het Waals
Gewest om het risico op dubbele subsidiëring van instellingen te verkleinen; de frequentie
van de controles van de instellingen verhogen en zorgen dat ze beter op elkaar aansluiten
ingeval laattijdige controles hun leerzame effect voor de operatoren verliezen en
rechtsonzekerheid en financiële onzekerheid met zich brengen; een duidelijk juridisch kader
garanderen en erover waken dat de decreetsbepalingen strikt worden toegepast; zo snel
mogelijk de financieringsstructuur van de MIRE analyseren om te voorkomen dat
voorzieningen worden aangelegd voor het risico op subsidieverlies; en ‐ ten
slotte ‐ evaluaties van de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen maken van alle
erkende opdrachten.
Antwoord van de minister
De minister van Werk en Opleiding bracht enkele verduidelijkingen aan met betrekking
tot de onderzoeksvaststellingen van het Rekenhof.
Wat de evaluatie van het CISP‐systeem betreft (centres d’insertion socioprofessionnelle,
ter vervanging van de EFT en OISP), preciseerde ze dat de administratie hieraan
aandacht zal moeten besteden. Ze wees erop dat de nieuwe regelgeving uitdrukkelijk
bepaalt dat de administratie om de twee jaar een evaluatieverslag opmaakt waarin wordt
nagegaan of het centrum zijn opdrachten heeft uitgevoerd. De minister kondigt aan dat
het eerste evaluatieverslag moet worden ingediend in 2019 en dat het de eerste twee
werkingsjaren van het CISP‐systeem zal betreffen.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nut‐
tige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden
aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als
collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de
overheden die het controleert.
Het verslag Bedrijven voor vorming door arbeid, instellingen voor maatschappelijke integratie en
inschakeling in het arbeidsproces, gewestelijke zendingen voor arbeidsbemiddeling: financiering door
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het Waals Gewest en door de Forem (de Waalse overheidsdienst voor tewerkstelling en opleiding)
werd overgezonden aan het Waals Parlement. Het verslag bestaat enkel in elektronische vorm en
kan net als dit persbericht worden geraadpleegd op www.rekenhof.be.
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