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In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar doelmatigheidscontroles en 
nalevingsgerichte controles van specifieke begrotingsterreinen of beheersthema’s uiteengezet. Bij 
haar selectie en opzet van deze controletaken zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact 
hebben door rekening te houden met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van 
de betrokken inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke 
belangstelling. 

Controleteam 

 
Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer II van de ERK, die gespecialiseerd is in 
het uitgaventerrein investeringen ten behoeve van cohesie, groei en inclusie. Mevrouw Iliana Ivanova, 
deken van deze kamer, is het rapporterend lid. Zij werd ondersteund door kabinetschef Tony Murphy 
en attaché Mihail Stefanov, hoofdmanager Emmanuel Rauch, taakleider Marco Fians en controleurs 
Marija Grguric, Benjamin Jakob, Romuald Kayibanda, Kristina Maksinen, Aino Nyholm, Dana Smid 
Foltynova en Michele Zagordo. 
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Michele Zagordo, Tony Murphy, Dana Smid Foltynova. 
 
 



2 

 
 

INHOUD 

Paragraaf 

Verklarende woordenlijst 

Samenvatting I-XI 

Inleiding 1-26 

Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie 1-5 

NEET’s: jongeren die geen baan hebben of onderwijs of een opleiding volgen 6-10 

Jongerengarantie 11-17 

Monitoringregelingen voor de jongerengarantie 18-19 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 20-24 

Eerdere beoordeling door de ERK van de jongerengarantie 25-26 

Reikwijdte en aanpak van de controle 27-29 

Opmerkingen 30-158 

Beoordeling van de vooruitgang bij de uitvoering van de jongerengarantie 30-59 

Daling van het aantal NEET’s in samenhang met de afname van de 
jongerenpopulatie 32-35 

Beperkte vooruitgang in de identificatie en registratie van NEET’s 36-42 

Toename van uittredingen in positieve zin, maar beschikbaarheid van 
aanbiedingen ontoereikend 43-52 

Duurzame integratie blijft een uitdaging 53-59 

Factoren die de resultaten van de jongerengarantie beïnvloeden 60-98 

Geen strategieën met duidelijke mijlpalen en doelstellingen om alle 
NEET’s te bereiken 61-72 

Totale kosten van de jongerengarantie en beschikbare financiering niet 
geëvalueerd door de lidstaten 73-78 

De aanpak van de lidstaten beïnvloedt de duurzame integratie van 
NEET’s 79-91 

Matige kwaliteit van gegevens belemmerde de beoordeling van 
resultaten van de jongerengarantie 92-98 



3 

 
 

Beoordeling van de bijdrage van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 99-158 

Ontoereikende beoordeling van de NEET-populatie beïnvloedde de 
opzet van de OP-YEI 102-111 

Risico dat het YEI/ESF in de plaats komt van nationale financiering 112-116 

De kwaliteit van gegevens en de richtsnoeren voor gegevensverzameling 
van de Commissie waren van invloed op de meting van de YEI-resultaten 117-134 

Lidstaten hebben de aanvullende voorfinanciering voor YEI-/ESF-OP’s 
slechts gedeeltelijk gebruikt 135-138 

De gerapporteerde resultaten blijven achter bij de verwachtingen voor 
in het kader van het YEI/ESF ondersteunde maatregelen 139-148 

Problemen met de uitvoering bevestigd door rechtstreekse 
steekproeven van individuele gevallen 149-158 

Conclusies en aanbevelingen 159-182 

 

Bijlage - Monitoring van de jongerengarantie: verschillen tussen de lidstaten in de verstrekte 

gegevens 

Antwoorden van de Commissie 



4 

 
 

Een beheersautoriteit is een overheids- of particuliere instantie die door een lidstaat is 
aangewezen om een operationeel programma te beheren. Tot haar taken behoren het 
selecteren van projecten die gefinancierd zullen worden, het monitoren van de uitvoering 
van projecten en het rapporteren van de financiële aspecten en de behaalde resultaten aan 
de Commissie. 

VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) is het voornaamste adviescomité voor 
werkgelegenheid en sociale zaken op werkgelegenheidsgebied van de Raad. 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is gericht op de versterking van de economische en sociale 
samenhang binnen de Europese Unie door verbetering van de werkgelegenheids- en 
arbeidskansen (hoofdzakelijk door middel van opleidingsmaatregelen), bevordering van een 
hoog werkgelegenheidsniveau en het scheppen van meer en betere banen. 

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden 
(Eurofound) is een EU-agentschap dat tot taak heeft informatie, advies en deskundigheid te 
bieden op het gebied van het sociale beleid van de EU op basis van vergelijking van 
informatie, onderzoek en analyse. 

De Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF’s) zijn vijf afzonderlijke fondsen die 
ertoe dienen, de regionale onevenwichtigheden in de Unie terug te dringen: het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
Cohesiefonds (CF), het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en het 
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV). 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is een agentschap van de Verenigde Naties dat 
zich bezighoudt met arbeidsvraagstukken, en met name met internationale arbeidsnormen. 

Jongeren: in het kader van de jongerengarantie worden jongeren omschreven als 15-25-
jarigen, of in sommige lidstaten 15-29-jarigen. 

Jongerenactieteam (YAT, Youth Action Team): in februari 2012 heeft de Commissie samen 
met de acht lidstaten die destijds de hoogste jeugdwerkloosheidspercentages kenden, 
jongerenactieteams opgezet die bestonden uit nationale deskundigen en EU-ambtenaren 
om maatregelen vast te stellen waarvoor gebruik kon worden gemaakt van EU-financiering 
(met inbegrip van die uit het ESF) die nog beschikbaar was in het kader van de 
programmeringsperiode 2007-2013 ter ondersteuning van werkgelegenheid voor jongeren 
en van kleine en middelgrote ondernemingen. 

De jongerengarantie is een beleidsvorm van de Raad die ervoor moet zorgen dat alle 
jongeren tot 25 jaar een deugdelijke aanbieding krijgen voor een baan, een voortgezette 
opleiding of een stage binnen vier maanden nadat zij het formeel onderwijs hebben verlaten 
of werkloos zijn geworden. 
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Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI, Youth Employment Initiative) is een EU-
programma dat financiële steun moet bieden aan regio’s met 
jeugdwerkloosheidspercentages hoger dan 25 %. 

NEET's worden gedefinieerd als mensen “zonder werk, onderwijs of opleiding”. Hieronder 
vallen zowel werklozen als inactieven. 

Operationele programma’s (OP’s) beschrijven de prioriteiten en specifieke doelstellingen 
van lidstaten en de benutting van de middelen voor de financiering van projecten gedurende 
een bepaalde periode (meestal zeven jaar). 

Prioritaire assen zijn de voornaamste uitgaventerreinen van een operationeel programma. 
Prioritaire assen omvatten een groep acties die onderling samenhangen en specifieke, 
meetbare doelstellingen hebben. 

Een resultaat is een meetbaar gevolg dat - direct of indirect - voortvloeit uit 
overheidsoptreden. Binnen cohesiebeleid worden binnen resultaten doorgaans uitkomsten 
en impact onderscheiden. 

Uitkomst: een verandering als gevolg van een actie, die doorgaans verband houdt met de 
doelstellingen ervan (bijv. stagiairs die een baan hebben gevonden). Uitkomsten kunnen 
verwacht of onverwacht, positief of negatief zijn. 

Uitvoeringsplannen voor de jongerengarantieregelingen (YGIP's, Youth Guarantee 
Implementation Plans) worden door de lidstaten opgesteld om hun jongerengaranties op 
nationaal niveau uit te voeren. Daarin worden de respectievelijke taken van 
overheidsinstanties en andere organisaties uiteengezet, evenals de wijze waarop de garantie 
moet worden gefinancierd (waaronder de gebruikmaking van EU-middelen). Zij bepalen ook 
hoe de voortgang wordt beoordeeld en stellen een tijdschema vast. 
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Over de jongerengarantie 

SAMENVATTING 

I. Jeugdwerkloosheid is geen nieuw verschijnsel; verschillende EU-lidstaten kampen al 

jarenlang met zeer hoge percentages. De economische crisis van 2008 maakte het zelfs nog 

moeilijker voor jongeren om te integreren op de arbeidsmarkt. Hoewel de situatie is 

verbeterd, waren meer dan 4,2 miljoen jongeren onder de 25 jaar in de EU eind juni 2016 

nog steeds werkloos. 

II. Een van de belangrijkste initiatieven die de EU heeft genomen om deze kwestie aan te 

pakken is de jongerengarantie, waarbij de lidstaten moeten waarborgen dat jongeren onder 

de 25 jaar een deugdelijke aanbieding krijgen voor een baan, een voortgezette opleiding, 

een plaats in het leerlingstelsel of een stage binnen vier maanden nadat zij het formeel 

onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn geworden. 

III. Bovendien heeft de Europese Raad erin toegestemd het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in te stellen met een goedgekeurde begroting van 

6,4 miljard euro (3,2 miljard euro uit een specifiek nieuw EU-begrotingsonderdeel, waar 

eenzelfde bedrag aan nationale ESF-toewijzingen bovenop komt) om de financiële EU-steun 

op te schroeven die beschikbaar is voor regio’s en individuele personen die het meest te 

kampen hebben met jeugdwerkloosheid en inactiviteit. 

Hoe wij onze controle hebben uitgevoerd 

IV. Wij gingen na of de jongerengarantie resultaten heeft opgeleverd in de lidstaten en of 

het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief een bijdrage heeft geleverd aan deze resultaten. 

Met name onderzochten wij of de lidstaten vooruitgang hadden geboekt bij het uitvoeren 

van de jongerengarantie, of zij behoorlijk waren omgegaan met de factoren die de uitvoering 

ervan zouden kunnen beïnvloeden en of zij het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zodanig 

hadden uitgevoerd dat dit bijdroeg tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

jongerengarantie. 

V. Om na te gaan hoeveel vooruitgang er was geboekt bij de uitvoering van de 

jongerengarantie bezochten wij de volgende zeven lidstaten: Ierland, Spanje, Frankrijk, 
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Kroatië, Italië, Portugal en Slowakije. Wij bezochten diezelfde lidstaten, met uitzondering 

van Ierland en Slowakije, om na te gaan welke bijdrage het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief had geleverd. Onze controle had betrekking op de 

periode tussen de officiële inwerkingstelling van de jongerengarantie in april 2013 en 

mei 2016. 

Wat wij constateerden 

VI. Hoewel de zeven bezochte lidstaten vooruitgang hadden geboekt met de uitvoering van 

de jongerengarantie en er enkele resultaten waren bereikt, blijft de huidige situatie meer 

dan drie jaar na de vaststelling van de aanbeveling van de Raad achter bij de aanvankelijke 

verwachtingen die waren gewekt bij de inwerkingstelling van de jongerengarantie, die erop 

gericht is dat alle NEET’s binnen vier maanden een deugdelijke aanbieding krijgen. 

VII. Geen van de bezochte lidstaten heeft er tot dusver voor gezorgd dat alle NEET's de 

gelegenheid hebben gekregen om binnen vier maanden een aanbieding te accepteren en 

hen geholpen op duurzame wijze te integreren op de arbeidsmarkt. Eén belangrijke factor 

die hiertoe bijdraagt, is dat het onmogelijk is de hele NEET-populatie te bereiken met enkel 

de uit de EU-begroting beschikbare middelen. 

VIII. Bovendien concluderen wij dat de bijdrage van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de jongerengarantie in de vijf bezochte 

lidstaten ten tijde van de controle zeer beperkt was. 

Wat we aanbevelen 

IX. Voor toekomstige initiatieven op het gebied van werkgelegenheid dienen de lidstaten 

en de Commissie het volgende te doen: 

• de verwachtingen in goede banen leiden door realistische en haalbare doelstellingen en 

streefdoelen vast te stellen; 

• evaluaties van tekorten en marktanalyses verrichten alvorens de regelingen op te 

zetten. 
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X. De lidstaten moeten: 

• passende strategieën opzetten om hun volledige NEET-populatie vast te stellen om deze 

te registreren; 

• een volledig overzicht opstellen van de kosten van de uitvoering van de 

jongerengarantie voor de gehele NEET-populatie, en de desbetreffende uit te voeren 

maatregelen prioriteren op basis van de beschikbare financiering; 

• ervoor zorgen dat aanbiedingen slechts als deugdelijk worden aangemerkt als zij 

aansluiten op het profiel van de deelnemer en de vraag op de arbeidsmarkt, en leiden 

tot duurzame integratie op de arbeidsmarkt. 

• hun toezicht- en rapportagesystemen verbeteren om regelmatig kwalitatief 

hoogwaardige gegevens te verschaffen teneinde de ontwikkeling van meer empirisch 

onderbouwd jeugdbeleid te bevorderen, en met name de capaciteit voor de follow-up 

van deelnemers die de jongerengarantie verlaten, om het aantal onbekende 

uittredingen zoveel mogelijk te beperken. 

XI. De Commissie dient het volgende te doen: 

• samen met het EMCO normen voor kwaliteitscriteria ontwikkelen en aandragen voor 

aanbiedingen die in het kader van de jongerengarantie worden gedaan; 

• goede praktijken vaststellen en verspreiden voor toezicht en rapportage op basis van 

het overzicht dat zij heeft van bestaande systemen in de lidstaten; 

• door haar goedkeuringsproces van wijzigingen van OP’s waarborgen dat de lidstaten 

een globale evaluatie van de kenmerken van de NEET-populatie verrichten om ervoor te 

zorgen dat de YEI-maatregelen in de OP’s adequaat voorzien in de behoeften van 

jongeren; 

• haar richtsnoeren over gegevensverzameling herzien om het risico op te rooskleurig 

voorgestelde resultaten tot een minimum te beperken. De lidstaten dienen hun 

referentiewaarden en streefdoelen dienovereenkomstig te herzien.  
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Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie 

INLEIDING 

1. Jeugdwerkloosheid is geen nieuw verschijnsel; verschillende EU-lidstaten kampen al 

jarenlang met zeer hoge percentages. De economische crisis van 2008 heeft het zelfs nog 

moeilijker voor jongeren gemaakt om te integreren op de arbeidsmarkt. Deze situatie wordt 

geïllustreerd door het feit dat het werkloosheidscijfer onder jongeren (15-24-jarigen) met 

8,8 procentpunt is gestegen tussen het eerste kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 

2013, toen het een hoogtepunt bereikte (23,9 %). 

2. Gedurende dezelfde periode nam het werkloosheidscijfer onder de oudere 

beroepsbevolking (25-74 jaar) minder toe (met 3,7 procentpunt, van 5,8 % tot 9,5 %). Dit is 

minder dan de helft van de voor de leeftijdsgroep van 15-24 jaar waargenomen toename 

(zie figuur 1). 

Figuur 1

 

 - Werkloosheidscijfer voor de leeftijdsgroepen van 15-24 en 25-74 jaar, van 2000 

tot juni 2016, gemiddelde van EU-28 

Bron: Eurostat, werkloosheidscijfers EU-28, voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers. 
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3. Hoewel de situatie sinds medio 2013 is verbeterd, waren meer dan 4,2 miljoen jongeren 

onder de 25 jaar in de EU eind juni 2016 nog steeds werkloos (gemiddeld 

werkloosheidspercentage van 18,8 %). De zwaarst getroffen lidstaten waren Griekenland 

(47,7 %), Spanje (45,2 %) en Italië (37,2 %) (zie figuur 2). 

Figuur 2

 

 - Jeugdwerkloosheidscijfer per lidstaat in juni 2016 (onder de 25 jaar) 

Bron: Eurostat, voor seizoensinvloeden gecorrigeerd jeugdwerkloosheidscijfer (onder de 25 jaar). 

4. Afgezien van de financiële gevolgen die direct door jongeren worden gedragen, hebben 
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5. Bovendien heeft een hoog jeugdwerkloosheidscijfer een negatief effect op de 

economische groei en productiviteit, en vormt het een zware economische last voor de 

samenleving als geheel. Zo is er een groot aantal academici dat geen baan kan vinden en 

bijgevolg niet kan bijdragen tot de economische groei door middel van hun vaardigheden en 

kennis. Jongeren met weinig of geen kwalificaties kunnen moeite hebben om de 

arbeidsmarkt te betreden en kunnen ervan worden “uitgesloten”, of vast komen te zitten in 

een cyclus van slecht betaald werk met weinig kansen om vooruit te komen. 

NEET’s: jongeren die geen baan hebben of onderwijs of een opleiding volgen 

6. Naast de groep werkloze jongeren (d.w.z. jongeren die beschikbaar zijn voor werk en 

actief op zoek zijn naar een baan) bestaat er nog een andere grote groep jongeren die 

minder gemotiveerd is om zich proactief op te stellen en daardoor verder van de 

arbeidsmarkt af staat. Dit zijn inactieve jongeren die noch onderwijs, noch een opleiding 

volgen, en worden aangeduid als inactieve NEET’s. Samen vormen deze twee groepen 

(“werkloze” en “inactieve” NEET’s) in de leeftijd van 15 tot 24 jaar - in sommige lidstaten tot 

29 jaar - een afzonderlijke populatie, de zogeheten “NEET’s”. Hoewel de meest gebruikte 

indicator het jeugdwerkloosheidscijfer is, biedt dit geen volledig beeld zoals het NEET-

percentage. Opgemerkt dient te worden dat het NEET-percentage lager ligt dan het 

jeugdwerkloosheidscijfer (zie figuur 3). 

Figuur 3

 

 - werkloosheidspercentage onder jongeren vs. NEET-percentage 

Bron: Europese Rekenkamer. 
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7. De NEET’s zijn de referentiepopulatie die voor de jongerengarantie wordt gebruikt. In 

het kader van dit verslag zullen wij dan ook het concept “NEET’s” hanteren in plaats van dat 

van jeugdwerkloosheid. 

8. Het percentage NEET’s van 15-24 jaar nam na 2007 toe, bereikte in 2012 een 

hoogtepunt - hoofdzakelijk door de stijging in het aantal werkloze NEET’s - en is sindsdien 

licht gedaald (zie figuur 4). 

Figuur 4

 

 - Ontwikkeling van het NEET-percentage in de EU-28 gedurende de periode 

2007-2015 

Bron: Eurostat-gegevens over NEET-populatie van 15-24 jaar. 
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). Terwijl Italië en 

Bulgarije NEET-percentages rond of boven de 20 % kenden, bedroegen die van Nederland, 

Luxemburg en Duitsland ongeveer 5 % of minder. 
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Figuur 5

 

 - NEET-percentage per lidstaat en categorie (jonger dan 25 jaar) in 2015 

Bron: Eurostat-gegevens over NEET-bevolking van 15-24 jaar. 
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jongeren op de arbeidsmarkt. 
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Jongerengarantie 

11. Het is de taak van de EU op het gebied van werkgelegenheidsbeleid om ervoor te 

zorgen dat het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten wordt gecoördineerd, met name 

door richtsnoeren voor dit beleid te bepalen. De Commissie kan ook nationale maatregelen 

ter bestrijding van de werkloosheid ondersteunen en indien nodig aanvullen1

12. In september 2010 riep de Commissie de lidstaten voor het eerst op om ervoor te 

zorgen dat alle jongeren binnen vier maanden nadat zij van school waren gekomen of 

werkloos waren geworden, een baan hadden, een vervolgopleiding volgden of deelnamen 

aan andere activeringsmaatregelen. Dit moest worden aangeduid als “jongerengarantie”. Dit 

voorstel werd ingediend in het kader van het vlaggenschipinitiatief “Jeugd in beweging” in 

de Europa 2020-strategie

. Een van de 

belangrijkste EU-initiatieven ter verbetering van de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt 

is de jongerengarantie. 

2

13. In december 2012 deed de Commissie een voorstel voor een aanbeveling van de Raad 

om een jongerengarantie op te nemen in haar werkgelegenheidspakket voor jongeren

, waarbij werd gepleit voor beter onderwijs en betere opleiding, 

een succesvollere integratie op de arbeidsmarkt en meer mobiliteit als instrumenten ter 

bestrijding van jeugdwerkloosheid. 

3

                                                      

1 Artikel 5, lid 2, en artikel 147 van de geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (PB C 115 van 9.5.2008, blz. 47). 

. Dit 

is te beschouwen als een politieke toezegging, aangezien de aanbeveling in april 2013 werd 

2 COM(2010) 477 definitief van 15 september 2010 “Jeugd in beweging”. 

3 COM(2012) 729 final van 5 december 2012 - Voorstel voor een aanbeveling van de Raad tot 
invoering van een jongerengarantie. 
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vastgesteld door de Raad van Ministers van de EU4 en vervolgens in juni 2013 door de 

Europese Raad werd bekrachtigd5 (zie tekstvak 1

Tekstvak 1 - Wat is de jongerengarantie? 

). 

In het kader van de jongerengarantie moeten de lidstaten ervoor zorgen dat jongeren onder de 25 

jaar binnen vier maanden nadat zij van school komen of werkloos zijn geworden een deugdelijke 

baan vinden die aansluit op hun opleiding, vaardigheden en ervaring, of dat zij de opleiding, 

vaardigheden en ervaring verwerven die nodig zijn voor het vinden van een baan in de toekomst 

door middel van een plaats in het leerlingstelsel, een stage of een voortgezette opleiding. 

14. Nieuw bij de jongerengarantie is dat, naast de bestaande maatregelen die zijn 

ingevoerd voor jongeren die actief op zoek zijn naar een baan, deze er systematisch op 

gericht is die inactieve jongeren te bereiken die niet op zoek zijn naar een baan en geen 

onderwijs of opleiding volgen. De jongerengarantie is gericht op duurzame integratie van 

alle NEET’s op de arbeidsmarkt. 

15. De diverse fasen van het jongerengarantie-traject worden beschreven in figuur 6

                                                      

4 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 
van 26.4.2013, blz. 1). 

. 

5 Conclusies van de Europese Raad van 27-28 juni 2013 EUCO 104/2/13 
(http://www.consilium.europa.eu). 
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Figuur 6

 

 - Jongerengarantie-traject 

Bron: Europese Rekenkamer. 

16. De aanbeveling van de Raad schrijft voor dat de lidstaten “zo spoedig mogelijk” 

uitvoering moeten geven aan de jongerengarantieregelingen. Ook wordt het volgende 

daarin bepaald: “Voor de lidstaten die met de ernstigste begrotingsproblemen en hogere 

aantallen NEET of grotere werkloosheid onder jongeren te kampen hebben, zou ook een 
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geleidelijke uitvoering kunnen worden overwogen”6

17. Er was geen specifieke streefdatum voor de uitvoering van de jongerengarantie voor de 

gehele NEET-populatie. Als eerste stap werden lidstaten verzocht hun uitvoeringsplannen 

voor de jongerengarantie (YGIP’s) op te stellen. Deze plannen moesten eind december 2013, 

of laat voorjaar 2014, worden goedgekeurd, al naargelang het jeugdwerkloosheidscijfer van 

de betrokken lidstaat. 

. De Commissie spoorde de lidstaten ook 

aan in hun nationale begrotingen prioriteit te geven aan werkgelegenheid voor jongeren. 

Monitoringregelingen voor de jongerengarantie 

18. In de aanbeveling van de Raad tot invoering van een jongerengarantie wordt benadrukt 

dat de lidstaten alle jongerengarantiemaatregelen en -programma's moeten monitoren en 

evalueren, zodat meer wetenschappelijk gefundeerde beleidsmaatregelen en acties kunnen 

worden ontwikkeld op basis van wat waar en waarom werkt, om zo te zorgen voor een 

efficiënt gebruik van de middelen en een positief rendement op de investeringen. 

19. In de aanbeveling wordt de Europese Commissie belast met het toezicht op de 

uitvoering van de jongerengarantieregelingen in elke EU-lidstaat via de multilaterale 

bewaking van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO). In 2014 keurde het EMCO7 een 

kader van indicatoren voor toezicht op de jongerengarantie goed met een bijbehorend 

alomvattend methodologisch handboek8

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) 

. 

20. Tevens kwamen de Raad en het Europees Parlement in februari 2013 overeen om het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) op te zetten met een specifiek begrotingsonderdeel 

                                                      

6 Aanbeveling van de Raad van 22 april 2013 tot invoering van een jongerengarantie (PB C 120 
van 26.4.2013), punt 27. 

7 EMCO-vergadering in Rome op 22 en 23 september 2014. 

8 Zie http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=115. 
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om de financiële EU-steun uit te breiden die beschikbaar is voor regio’s en personen die het 

zwaarst getroffen werden door jeugdwerkloosheid en inactiviteit. 

21. Het YEI maakt deel uit van de algehele ESF-programmering en wordt goedgekeurd in de 

vorm van specifieke operationele programma’s in het kader van het YEI of als prioritaire as 

of onderdeel daarvan binnen operationele ESF-programma's9. De Commissie draagt dus 

meer verantwoordelijkheid op dit gebied dan voor de jongerengarantie. Terwijl de 

jongerengarantie een politieke toezegging inhoudt om alle NEET’s onder de 25 jaar een 

plaats aan te bieden, is het YEI een financieringsinstrument voor maatregelen die gericht zijn 

op personen10

22. Voor YEI-steun komen regio’s in aanmerking die in 2012 een 

jeugdwerkloosheidspercentage boven de 25 % onder jongeren van 15-24 jaar kenden, 

alsmede lidstaten waar het jeugdwerkloosheidspercentage in 2012 meer dan 30 % is 

gestegen en met jeugdwerkloosheidspercentages van meer dan 20 % in 2012

 binnen dezelfde populatie. De goedgekeurde begroting voor het YEI bedraagt 

in totaal 6,4 miljard euro voor de programmeringsperiode 2014-2020, waarvan 3,2 miljard 

euro afkomstig is uit een specifiek nieuw EU-begrotingsonderdeel, waar ten minste 

eenzelfde bedrag aan nationale toewijzingen in het kader van het bestaande ESF bovenop 

moet komen. 

11 (zie figuur 7

                                                      

9 Artikel 18 van Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 
17 december 2013 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1081/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 470). 

). 

10 Verordening (EU) nr. 1304/2013, elfde overweging. 
11 Artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. 
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Figuur 7

 

 - Regio’s die in aanmerking komen voor YEI-financiering 

Bron: Europese Commissie. 

23. De monitoring van uit het YEI/ESF gefinancierde maatregelen in het kader van de 

jongerengarantieregeling vindt plaats overeenkomstig de bepalingen in de regelgeving voor 

de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF’s)12

                                                      

12 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor 
plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene 

. 
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24. In oktober 2016 publiceerde de Europese Commissie een mededeling13 waarin wordt 

gewezen op de belangrijkste resultaten die zijn bereikt met de jongerengarantie en het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief sinds deze in 2013 van start gingen, en waarin conclusies 

worden getrokken over de wijze waarop de nationale en EU-inspanningen kunnen worden 

verbeterd bij de tenuitvoerlegging van nationale jongerengarantieregelingen14. Daarnaast 

stelde de Commissie voor dat de begroting voor het jongerenwerkgelegenheidsinitatief 

wordt uitgebreid en dat hieruit nog eens 1 miljard euro wordt verstrekt voor de specifieke 

begrotingstoewijzing voor het YEI gedurende de periode 2017-2020 (waar 1 miljard euro van 

het ESF bovenop komt), waarmee het totaalbedrag stijgt tot 8 miljard euro15

Eerdere beoordeling door de ERK van de jongerengarantie 

. 

25. In maart 2015 publiceerde de Rekenkamer een speciaal verslag16

- de toereikendheid van de totale financiering; 

 over de ondersteuning 

van de lidstaten door de Commissie bij de uitvoering van de jongerengarantie. Daarin 

werden drie belangrijke risico’s voor een doeltreffende uitvoering onderscheiden: 

- de definitie die aan een deugdelijke aanbieding voor een baan wordt gegeven; en 

- de wijze waarop de Commissie de resultaten van de regeling monitort en rapporteert. 

                                                      
bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, 
het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320) en Verordening 
(EU) nr. 1304/2013. 

13 COM(2016) 646 final van 4 oktober 2016, “Drie jaar jongerengarantie en 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”. 

14 COM(2016) 646 final. 

15 COM(2016) 603 final van 14 september 2016 “Tussentijdse evaluatie/herziening van het 
meerjarig financieel kader 2014-2020. Een resultaatgerichte EU-begroting.” 

16 Speciaal verslag nr. 3/2015 “De EU-jongerengarantie: eerste stappen genomen, maar 
uitvoeringsrisico's in het verschiet” (http://eca.europa.eu). 
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26. Het onderhavige verslag bouwt voort en vult een aanvulling op deze analyse met een 

beoordeling van de uitvoering van de jongerengarantie op het niveau van de lidstaten. 

27. Bij deze controle gingen wij na of de jongerengarantie resultaten heeft opgeleverd in de 

lidstaten en of het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief hieraan een bijdrage heeft geleverd. 

Wij onderzochten met name of de lidstaten: 

REIKWIJDTE EN AANPAK VAN DE CONTROLE 

- vooruitgang hadden geboekt bij het uitvoeren van de jongerengarantie. Volgens de door 

de lidstaten gerapporteerde EMCO-gegevens werden er aspecten onderzocht als de 

ontwikkeling van het aantal NEET’s, de identificatie en registratie van NEET’s, het doen 

van aanbiedingen binnen vier maanden en de duurzaamheid hiervan; 

- daaraan gerelateerde factoren die de voortgang van de uitvoering van de 

jongerengarantie op basis van de bepalingen in de aanbeveling van de Raad zouden 

kunnen beïnvloeden, naar behoren hadden aangepakt. Hieronder vielen passende 

strategieën ter waarborging van de registratie van alle NEET’s, de evaluatie van de 

uitvoeringskosten en de beschikbare financiering, de benadering door de lidstaten van 

de duurzame integratie van NEET’s en de toereikendheid van de monitoring en 

rapportage door de lidstaten; 

- het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) zodanig hadden uitgevoerd dat dit bijdroeg 

tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de jongerengarantie. 

28. Om na te gaan hoeveel vooruitgang er was geboekt bij de uitvoering van de 

jongerengarantie bezochten wij zeven lidstaten: Ierland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, 

Portugal en Slowakije. Voor elk van deze landen is onze analyse gebaseerd op de door hen 

geselecteerde leeftijdsgroep: 15-24 of 15-29 jaar. Bovendien bezochten wij voor de evaluatie 

van de door het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) geleverde bijdrage diezelfde 

lidstaten behalve Ierland en Slowakije, en lichtten wij zes OP’s door (vijf nationale OP’s en 

één Frans regionaal OP). De lidstaten werden geselecteerd op basis van de volgende 

hoofdcriteria: 

- hun jongerenwerkloosheidspercentage; 
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- het percentage NEET’s in verhouding tot de totale populatie in dezelfde leeftijdsgroep; 

- hun aandeel in de totale specifieke financiële toewijzing aan het YEI. 

29. Bewijs werd verkregen uit: 

- onderzoek van stukken op EU- en nationaal niveau; 

- interviews met de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van de jongerengarantie en de beheersautoriteiten van de OP’s van het YEI/ESF; 

- een analyse van gegevens (waaronder die welke aan het EMCO werden gerapporteerd); 

- een onderzoek van een steekproef van 175 personen die gebruik hadden gemaakt van 

door het YEI gesubsidieerde aanbiedingen, 35 in elk van de 5 lidstaten, om na te gaan 

welke bijdrage het YEI heeft geleverd. 

De controle in de lidstaten bestreek de periode tussen de officiële inwerkingstelling van de 

jongerengarantie in april 2013 en mei 2016. 

Beoordeling van de vooruitgang bij de uitvoering van de jongerengarantie 

OPMERKINGEN 

30. Wij achtten de tijd rijp om de met de uitvoering van de jongerengarantie geboekte 

vooruitgang te beoordelen, gezien het feit dat de aanbeveling van de Raad in het eerste 

halfjaar van 2013 was goedgekeurd. 

31. Op basis van zowel de door de lidstaten aan het EMCO gerapporteerde gegevens als 

Eurostat-gegevens over NEET’s en de jongerenpopulatie gingen wij voor de zeven bezochte 

lidstaten na of: 

- het aantal NEET’s was afgenomen sinds de jongerengarantie werd ingevoerd; 

- de lidstaten vooruitgang hadden geboekt bij het identificeren en registreren van NEET’s; 

- alle geregistreerde NEET’s binnen vier maanden een baan, een stage, een plaats in het 

leerlingstelsel of een voortgezette opleiding aangeboden hadden gekregen; 
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- jongeren die gebruik hadden gemaakt van de jongerengarantie, op duurzame wijze 

werden geïntegreerd op de arbeidsmarkt. 

Daling van het aantal NEET’s in samenhang met de afname van de jongerenpopulatie 

32. Tussen de inwerkingstelling van de jongerengarantie en het eerste kwartaal van 2016 

daalde de totale jongerenpopulatie in de zeven bezochte lidstaten met circa 286 000. 

Demografische factoren, waaronder de natuurlijke daling van de jongerenpopulatie en de 

nettomigratie, hebben hieraan bijgedragen. 

33. In dezelfde periode daalde de NEET-populatie in alle bezochte lidstaten, behalve in 

Frankrijk, met bijna 374 000. De toename van de jongerenpopulatie in Frankrijk hield echter 

verband met een technische aanpassing die Eurostat in het eerste kwartaal van 2014 

meldde. Buiten Frankrijk gerekend zou de afname in de jongeren- en NEET-populatie 

500 000, respectievelijk 432 000 hebben bedragen (zie tabel 1). 

Tabel 1

 

 - Jongerenpopulatie en NEET-populatie in 2013 en 2016 (in duizenden) 

Bron: Eurostat-gegevens. 

34. Onze analyse wijst uit dat deze daling in de NEET-populatie niet toe te schrijven was aan 

een toename van het aantal werkende jongeren. Terwijl de jeugdwerkloosheidscijfers over 

het geheel genomen zijn gedaald in de zeven bezochte lidstaten, nam het aantal werkende 

jongeren in feite met 40 000 af tussen het eerste kwartaal van 2013 en dezelfde periode in 

2016. 

35. De belangrijkste factor die bijdroeg tot de daling van de NEET-populatie was het aantal 

jongeren dat onderwijs volgde, dat in diezelfde periode met 315 000 toenam. Dit valt te 

2013Q1 2016Q1 2013Q1 2016Q1
IE 542 520 -22 86 66 -21
ES 4 562 4 398 -165 839 622 -217
FR 7 284 7 497 213 797 855 58
HR 778 743 -36 181 135 -46
IT 9 286 9 165 -120 2 289 2 258 -32
PT 1 720 1 658 -63 293 227 -66
SK 1 133 1 040 -94 215 164 -52
Totaal 25 306 25 020 -286 4 701 4 327 -374

Jongerenpopulatie Wijziging NEET-populatie Wijziging



24 

 
 

verklaren door het feit dat jongeren de neiging hebben langer onderwijs te blijven volgen, en 

hun intrede op de arbeidsmarkt uitstellen in perioden van geringe economische groei 

(zie tabel 2). 

Tabel 2

 

 - Samenstelling en ontwikkeling van de jongerenpopulatie en de NEET-populatie 

voor de bezochte lidstaten (in duizenden) van het eerste kwartaal van 2013 tot het eerste 

kwartaal van 2016 

Bron: Eurostat-gegevens. 

Beperkte vooruitgang in de identificatie en registratie van NEET’s 

36. De jongerengarantie is gericht op alle jongeren, ongeacht hun arbeidsmarktpositie. 

Voorafgaand aan de invoering van de jongerengarantie boden alle lidstaten al ondersteuning 

aan NEET’s die actief op zoek waren naar werk. Over het algemeen werd dit gedaan door 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening (PES) of soortgelijke dienstverleners, waarbij 

inschrijving een voorwaarde was voor het verkrijgen van steun. 

37. In de aanbeveling van de Raad worden de lidstaten opgeroepen om 

jongerengarantieregelingen op te zetten die erop gericht zijn dat alle jongeren die werkloos 

worden of het formeel onderwijs verlaten, binnen vier maanden een deugdelijke aanbieding 

krijgen. Hiertoe moeten alle NEET’s geïdentificeerd worden die buiten de bestaande 

systemen vallen, met name degenen die niet actief werkzoekend zijn (d.w.z. inactieve 

NEET’s). Dit vergde structurele hervormingen die vereisten dat er nieuwe partners bij 

werden betrokken die nauwer met deze doelgroep samenwerkten, en aanvullende 

financiële middelen. 

Toestand 2013Q1 2016Q1 Wijziging
Aantal werkloze NEET-jongeren 2 699 2 312 -387
Aantal inactieve NEET-jongeren 2 002 2 014 13
Totale NEET-populatie 4 701 4 327 -374
Werknemer 6 948 6 908 -40
Opleiding volgende werkloze 765 579 -186
Onderwijs volgende inactieve persoon 12 891 13 206 315
Totale jongerenpopulatie 25 306 25 020 -286
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38. De zeven bezochte lidstaten hadden verschillende uitgangsposities wat betreft de NEET-

populatie die reeds vóór de inwerkingstelling van de jongerengarantie was bestreken. Het 

percentage NEET’s dat al was geïdentificeerd in Frankrijk bedroeg 82 %, tegenover slechts 

ongeveer 38 % in Italië (zie 

Het aandeel van geregistreerde de NEET’s die eind 2015 geregistreerd stonden, is niet 

substantieel toegenomen na de invoering van de jongerengarantie 

tabel 3). 
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Tabel 3

 

 - Geregistreerde werklozen vóór de jongerengarantie en geregistreerde NEET’s in 

2014 en 20151 (in duizenden) 

1 De gehanteerde cijfers van vóór de YG (jongerengarantie) komen overeen met het percentage 
personen dat bij de PES als werkloze stond ingeschreven binnen de leeftijdsgroep die onder de 
jongerengarantie viel voordat die van start ging. De in Spanje gebruikte gegevens werden 
verstrekt door de Spaanse PES omdat de EMCO-gegevens uitsluitend NEET’s betreffen die 
geregistreerd staan in het SNGJ (de Spaanse database inzake de jongerengarantie). Bij de 
gegevens over 2014 voor Frankrijk is slechts Pôle emploi in aanmerking genomen om 
dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de Missions locales, te voorkomen. De cijfers 
over 2014 en 2015 betreffen gemiddelde waarden over het jaar. 

2 Gebruikte gegevens van vóór de YG waren: Ierland 2013Q4; Spanje 2014Q2; Frankrijk 2013Q4; 
Kroatië 2013Q4; Italië 2014Q1; Portugal 2014Q1 en Slowakije 2013Q4. 

Bron: PES voor de referentiewaarde van vóór de jongerengarantie (YG); EMCO-database voor het 
aantal NEET’s binnen de jongerengarantie in 2014 en 2015, en Eurostat voor de NEET-populatie. 

39. De uiteenlopende mate van vooruitgang tussen de lidstaten is deels te verklaren uit het 

feit dat de jongerengarantieregelingen niet gelijktijdig in werking werden gesteld. Bovendien 

besloten sommige lidstaten om alle jongeren die reeds bij de PES (of soortgelijke 

dienstverleners) stonden ingeschreven, over te hevelen naar de jongerengarantieregeling, 

2014 2015

Geregistreerd 48 46 37
NEET-populatie 74 80 74
% 65 % 58 % 50 %
Geregistreerd 461 465 788
NEET-populatie 707 685 1273
% 65 % 68 % 62 %
Geregistreerd 673 726 715
NEET-populatie 821 851 889
% 82 % 85 % 80 %
Geregistreerd 121 94 89
NEET-populatie 177 166 151
% 68 % 56 % 59 %
Geregistreerd 925 51 213
NEET-populatie 2414 2413 2349
% 38 % 2 % 9 %
Geregistreerd 142 100 109
NEET-populatie 265 245 220
% 54 % 41 % 50 %
Geregistreerd 134 87 80
NEET-populatie 225 201 184
% 60 % 43 % 43 %

PT
15-29

SK
15-29

IE
15-24

ES
15-29

FR
15-24

HR
15-29

IT
15-29

Voor YG2
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terwijl andere besloten om specifieke nieuwe registers voor de jongerengarantie op te 

zetten. 

40. Zo besloten de nationale autoriteiten in Italië om jongeren die aan de NEET-criteria 

voldeden, maar al als werkloze stonden ingeschreven bij de PES niet automatisch over te 

hevelen naar de jongerengarantieregeling. In plaats daarvan verplichtten zij al deze jongeren 

ertoe om zich opnieuw in te schrijven. Dit was een bewuste keuze van de nationale 

autoriteiten, die resulteerde in een bijkomende last voor de NEET’s en een zeer laag 

inschrijvingspercentage. 

41. Het totale aantal NEET’s dat in de zeven bezochte lidstaten aan de jongerengarantie 

deelnam (d.w.z. dat zich bij een aanbieder van de jongerengarantie inschreef) bedroeg in 

2014 2,6 miljoen. In 2015 steeg dit aantal tot 32 %, waarmee het in totaal ruim 3,4 miljoen 

bedroeg. Behalve voor Spanje, Italië en Frankrijk was het aantal geregistreerde NEET’s in 

2015 echter kleiner dan in het voorgaande jaar (zie 

Bijdrage van jongerengarantie aan het registratieproces van NEET’s moeilijk te beoordelen 

tabel 4). 

Tabel 4

 

 - Totaalaantal personen dat aan de jongerengarantie deelneemt1 

1 De gegevens van Spanje werden verstrekt door de Spaanse PES omdat de EMCO-gegevens 
uitsluitend betrekking hebben op NEET’s die geregistreerd staan in het SNGJ (de Spaanse 
database inzake de jongerengarantie). Bij de gegevens over 2014 voor Frankrijk is slechts Pôle 
emploi in aanmerking genomen om dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de 
Missions locales, te voorkomen. 

Bron: EMCO-database en Eurostat. 

Wijziging
2014 2015 2015/2014

IE 60 200 54 600 -9 %
ES 572 694 1 268 613 122 %
FR 1 046 478 1 082 215 3 %
HR 272 154 171 739 -37 %
IT 144 368 420 279 191 %
PT 335 151 266 311 -21 %
SK 174 397 165 425 -5 %
Totaal 2 605 442 3 429 182 32 %

Geregistreerde inschrijvingen
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42. Uit onze analyse blijkt dat significante afwijkingen tussen de lidstaten verband hielden 

met het volgende: 

- in Spanje waren dit de twee voornaamste factoren: 1) de rapportage over gegevens 

over NEET’s begon pas in juli 2014; 2) de leeftijdsgroep werd in juli 2015 uitgebreid tot 

NEET’s van 25-29 jaar, wat resulteerde in bijna 390 000 bijkomende inschrijvingen; 

- in Italië bestreek de rapportage slechts de periode van acht maanden vanaf mei 2014, 

aangezien de autoriteiten besloten om geen potentiële NEET’s te migreren die reeds 

voordien bij het PES stonden ingeschreven, en helemaal opnieuw begonnen met de 

inschrijvingen; 

- in Frankrijk veranderde de bron van gegevens in de loop van deze twee jaren. Bij de 

gegevens over 2014 is slechts de openbare dienst voor arbeidsvoorziening “Pôle emploi” 

in aanmerking genomen om dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de 

“Missions locales”, te voorkomen. Voor 2015 bevatten de door het EMCO 

gecompileerde cijfers ook de gegevens van de Missions locales; 

- in Kroatië en Portugal werden alle voorheen geregistreerde NEET’s in de cijfers over 

2014 opgenomen, wat het hoge aantal inschrijvingen voor 2014 verklaart. Bovendien 

rapporteerde Portugal pas na maart 2014, te weten over tien maanden van dat jaar. 

Toename van uittredingen in positieve zin, maar beschikbaarheid van aanbiedingen 

ontoereikend 

43. Er zijn drie manieren waarop geregistreerde NEET’s uit de jongerengarantieregeling 

kunnen stappen: 

- aanvaarden van een aangeboden baan, stage, plaats in het leerlingstelsel of 

voortgezette opleiding, of 

- vrijwillig uit de regeling stappen, of 

- worden uitgesloten op basis van nationale regels/praktijken (bijv. na herhaaldelijke niet-

deelname aan geplande activiteiten). 
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44. NEET’s kunnen de voorbereidende fase van de jongerengarantie door uittreding in 

positieve of negatieve zin verlaten. Uittreding in positieve zin houdt in dat een aanbieding 

wordt aanvaard. Uittreding in negatieve zin houdt in dat de jongere een werkloze of 

inactieve NEET blijft. Indien de lidstaat niet in staat is om de status van de NEET-jongere na 

het verlaten van de regeling na te gaan, wordt zijn/haar bestemming als onbekend 

geregistreerd, wat betrekking kan hebben op een uittreding in positieve of negatieve zin. Het 

lagere aantal NEET’s met onbekende status vormt een indicatie van een goed functionerend 

monitoringsysteem (zie de paragrafen 92-98). 

45. Alle NEET’s die deelnemen aan begeleidende maatregelen zoals de planning van 

afzonderlijke maatregelen en het beheer van individuele gevallen voor degenen die meer 

ondersteuning of opleidingsdiensten nodig hebben (bijv. basisvaardigheden, zachte 

vaardigheden, mentoring, enz.), worden beschouwd als zijnde in de voorbereidende fase van 

de jongerengarantie, en niet in de fase waarin ze de regeling verlaten. 

46. Eind 2015 varieerde het aandeel van uittredingen in positieve zin aanzienlijk tussen de 

lidstaten, van 58 % in Spanje tot 99 % in Italië (zie figuur 8). 
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Figuur 8

 

 - Percentage uittredingen per soort (gecumuleerd voor 2014-2015)1 

1 De gegevens van Spanje werden verstrekt door de Spaanse PES omdat de EMCO-gegevens 
uitsluitend betrekking hebben op NEET’s die geregistreerd staan in het SNGJ (de Spaanse 
database inzake de jongerengarantie). Bij de gegevens over 2014 voor Frankrijk is slechts Pôle 
emploi in aanmerking genomen om dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de 
Missions locales, te voorkomen. 

Bron: EMCO-database. 

47. Het percentage onbekende bestemmingen, dat in Spanje bijvoorbeeld 42 % bedraagt, 

wijst in het algemeen op de matige kwaliteit van de gegevens. Het zeer lage aantal 

onbekende bestemmingen (< 1 %) in Italië is toe te schrijven aan de opzet van een database 

die onder meer de situatie van de deelnemers aan de jongerengarantie bijhoudt. Bovendien 

zou het lage aantal uittredingen in negatieve zin in Italië deels verband kunnen houden met 

het feit dat alle deelnemers een verklaring van onmiddellijke beschikbaarheid ondertekenen 

voor het starten van een maatregel. 

48. Slowakije registreerde het hoogste aandeel negatieve uittredingen (15 % voor 

2014-2015). In 2014 rapporteerde Slowakije echter 2 % uittredingen in negatieve zin en 29 % 

onbekende bestemmingen. In 2015 steeg het aantal uittredingen in negatieve zin tot 26 % 

en nam het aantal onbekende bestemmingen af tot minder dan 1 % wegens veranderingen 
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in het rapportagesysteem, maar die verklaren niet waarom er zoveel uittredingen in 

negatieve zin waren. 

49. Aanwerving was de meest voorkomende bestemming van uittredingen in positieve zin 

in alle bezochte lidstaten, met uitzondering van Italië, waar stages 54 % hiervan uitmaakten. 

In alle andere bezochte lidstaten varieerden uittredingen wegens aanwerving van 64 % in 

Ierland tot 90 % in Frankrijk (zie figuur 9). 

Figuur 9

 

 - Verdeling van uittredingen in positieve zin over soorten bestemmingen 

(gecumuleerd voor 2014-2015)1 

1 De gegevens van Spanje werden verstrekt door de Spaanse PES omdat de EMCO-gegevens 
uitsluitend betrekking hebben op NEET’s die geregistreerd staan in het SNGJ (de Spaanse 
database inzake de jongerengarantie). Bij de gegevens over 2014 voor Frankrijk is slechts Pôle 
emploi in aanmerking genomen om dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de 
Missions locales, te voorkomen. 

Bron: EMCO-database. 

50. Vergelijking van het aantal uittredingen in positieve zin en het aantal voor de 

jongerengarantie geregistreerde NEET’s leert dat in 2014 het aantal uittredingen in positieve 

zin in de zeven bezochte lidstaten slechts ongeveer de helft van het totale aantal 

inschrijvingen betrof (53 % in 2014 en 62 % in 2015). In 2015 nam het percentage 
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uittredingen in positieve zin in alle betrokken lidstaten (behalve Ierland) toe (zie figuur 10). 

De toename in Kroatië (van 41 % tot 67 %) en Portugal (van 42 % tot 62 %) was hoofdzakelijk 

toe te schrijven aan de daling van het aantal pas ingeschreven NEET’s (zie paragraaf 42, 

vierde streepje). De stijging van het aantal uittredingen in positieve zin (van 22 % tot 68 %) in 

Italië wijst in feite op een aanzienlijke toename van het aantal aangeboden plaatsen en een 

kortere rapportageperiode voor 2014 (zie paragraaf 42, tweede streepje). De bovenstaande 

cijfers tonen aan dat er extra inspanningen vereist zijn om alle geregistreerde NEET’s een 

plaats aan te bieden, zoals voorgeschreven door de aanbeveling van de Raad. 

Figuur 10

 

 - Uittredingen in positieve zin binnen het totaalaantal geregistreerde NEET’s1 

1 De gegevens van Spanje werden verstrekt door de Spaanse PES omdat de EMCO-gegevens 
uitsluitend betrekking hebben op NEET’s die geregistreerd staan in het SNGJ (de Spaanse 
database inzake de jongerengarantie). Bij de gegevens over 2014 voor Frankrijk is slechts Pôle 
emploi in aanmerking genomen om dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de 
Missions locales, te voorkomen. 

Bron: EMCO-database. 

51. De aanbeveling van de Raad bepaalt dat lidstaten NEET’s binnen vier maanden een 

aanbieding moeten doen. In de EMCO-richtsnoeren over rapportagegegevens wordt de 

70 % van de uittredingen in positieve zin in 2014 vond plaats binnen een periode van vier 

maanden 
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datum van registratie van NEET’s voor de jongerengarantie beschouwd als het moment 

waarop de periode van vier maanden ingaat. 

52. Geen van de tijdens de controle bezochte lidstaten was in staat om alle NEET’s de 

mogelijkheid te bieden een aanbieding te aanvaarden binnen vier maanden na deelname 

aan de jongerengarantieregeling. Van de uittredingen in positieve zin in 2014 vond echter 

70 % plaats binnen de termijn van vier maanden. In Frankrijk, Kroatië, Italië en Portugal 

verergerde de situatie in 2015 in vergelijking met 2014 (zie figuur 11), wat resulteerde in een 

totaal gemiddelde van 59 %. Ook merken wij op dat de datum waarop in Italië de periode 

van vier maanden inging voor het doen van een aanbieding aan de NEET’s, de datum is 

waarop een NEET wordt beoordeeld en geprofileerd, en niet het moment waarop deze zich 

inschrijft voor de jongerengarantieregeling. Dit houdt in dat de feitelijke wachttijd voor de 

betrokkene nog langer is. Er zijn extra inspanningen nodig om te zorgen dat het streefdoel 

van vier maanden voor een groter deel van de NEET’s wordt bereikt. 

Figuur 11

 

 - Uittredingen in positieve zin uit de jongerengarantie binnen vier maanden 

(2014 en 2015)1 

1 De gegevens van Spanje werden verstrekt door de Spaanse PES omdat de EMCO-gegevens 
uitsluitend betrekking hebben op NEET’s die geregistreerd staan in het SNGJ (de Spaanse 
database inzake de jongerengarantie). Bij de gegevens over 2014 voor Frankrijk is slechts Pôle 
emploi in aanmerking genomen om dubbeltelling met de plaatselijke arbeidsbureaus, de 
Missions locales, te voorkomen. 

Bron: EMCO-database. 
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Duurzame integratie blijft een uitdaging 

53. Het is de uiteindelijke doelstelling van de jongerengarantie om jongeren te helpen de 

arbeidsmarkt duurzaam te betreden. Het EMCO-monitoringkader schrijft dan ook voor dat 

er zes, twaalf en achttien maanden nadat jongeren de regeling verlaten follow-up wordt 

gegeven aan hun situatie17

54. Wij hebben deze gegevens - die aanzienlijk variëren tussen de lidstaten - geanalyseerd 

voor jongeren die de regeling in 2014 of 2015 verlieten. 

. Hun situatie wordt aangemerkt als positief wanneer zij een baan 

hebben, onderwijs of een opleiding volgen, en als negatief wanneer zij opnieuw de NEET-

status hebben. 

55. Het aandeel van jongeren die de regeling in 2014 verlieten en zes maanden later nog 

steeds aan het werk waren, onderwijs of een opleiding volgden varieert tussen 56 % (in 

Portugal) en 71 % (in Ierland). De Franse autoriteiten verstrekten niet de relevante gegevens 

aan het EMCO in september 2016 (zie 

Situatie zes maanden na vertrek uit de jongerengarantie 

tabel 5

                                                      

17 Zie het EMCO methodological manual, Indicator Framework for Monitoring the Youth 
Guarantee (YG), paragraaf 81. 

). 
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Tabel 5

 

 - Situatie zes maanden na vertrek uit de jongerengarantie voor personen die in 

2014 en 2015 in de regeling stapten1 

1 De gegevens voor Spanje zijn de gegevens die aan het EMCO zijn gemeld en hebben slechts 
betrekking op de situatie van mensen die in het SNGJ geregistreerd staan. 

2 Niet van toepassing: toen de gegevens werden verzameld, waren er nog geen zes maanden 
verstreken sinds de deelnemers de jongerengarantie hadden verlaten. 

Bron: EMCO-database. 

56. Voor personen die na zes maanden hun uittreding in positieve zin in stand hebben 

gehouden is de trend in 2014 en 2015 betrekkelijk stabiel, met uitzondering van Spanje. Hier 

daalde het percentage van 63 % tot 37 %, terwijl de uittredingen in negatieve zin of die 

onbekend waren, toenamen van 36 % tot 47 %. Deze resultaten gaven de verandering in de 

NEET-populatie als doelgroep gedeeltelijk weer door de opname daarin van de leeftijdsgroep 

van 25-29 jaar (zie paragraaf 42, eerste streepje). 

57. In Slowakije werd slechts van 4 % van degenen die in 2014 of 2015 de 

jongerengarantieregeling verlieten, gemeld dat zij zes maanden later nog steeds aan het 

werk waren, onderwijs of een opleiding volgden. Dit resultaat wordt sterk beïnvloed door 

het grote aantal onbekende situaties (80 %), wat het moeilijk maakt om het behaalde niveau 

van duurzame integratie op de arbeidsmarkt te beoordelen. Voor deze gevallen was namelijk 

geen informatie over de status ervan beschikbaar, wat erop wijst dat de Slowaakse nationale 

autoriteiten moeite hebben om de ontwikkeling van de situatie van de deelnemers te 

monitoren. 

58. De lidstaten - met uitzondering van Frankrijk en Italië - deden twaalf maanden na 

vertrek uit de regeling van personen verslag van hun situatie. In 2014 was de situatie van 

Situatie 12 en 18 maanden na vertrek uit de jongerengarantie 

Positief Negatief Onbekend
Niet van 

toepassing2 Positief Negatief Onbekend
Niet van 

toepassing2

IE 71 % 21 % 8 % 0 % 71 % 21 % 8 % 0 %
ES 63 % 15 % 21 % 0 % 37 % 47 % 0 % 16 %
HR 61 % 17 % 22 % 0 % 60 % 13 % 17 % 10 %
IT 68 % 0 % 32 % 0 % 65 % 0 % 27 % 8 %
PT 56 % 11 % 33 % 0 % 47 % 11 % 25 % 17 %
SK 4 % 16 % 80 % 0 % 4 % 14 % 80 % 2 %
Totaal 54 % 13 % 33 % 0 % 48 % 18 % 26 % 9 %

2014 2015
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jongeren twaalf maanden na een uittreding in positieve zin vergelijkbaar met die na zes 

maanden. Spanje vormt hierop een uitzondering: slechts 45 % had deze status na twaalf 

maanden nog steeds, tegenover 63 % na zes maanden (zie de tabellen 5 en 6). Het 

percentage voor succesvolle integratie was 18 maanden na een uittreding in positieve zin in 

alle lidstaten behalve Ierland lager dan na 12 maanden. 

Tabel 6

 

 - Positieve, negatieve en onbekende situaties 12 en 18 maanden na dato voor 

uittredingen in 20141, 2 

1 Gegevens voor Spanje zijn die welke aan het EMCO zijn gerapporteerd, en hebben uitsluitend 
betrekking op de situatie van personen die in het SNGJ geregistreerd staan. 

2 De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de situatie van personen op een bepaald moment, 
wat inhoudt dat iemands negatieve situatie na 12 maanden kan omslaan in een positieve na 
18 maanden. 

3 Niet van toepassing: toen de gegevens werden verzameld, was het nog niet 12 en 18 maanden 
geleden dat de deelnemers de jongerengarantie verlieten. 

Bron: EMCO-database. 

59. Voor jongeren die de regeling in 2015 verlieten, heeft de Rekenkamer de situatie twaalf 

maanden na uittredingen in positieve zin niet geëvalueerd, aangezien slechts vier lidstaten 

cijfers hebben doorgegeven. Bovendien had bijna twee derde van de gemelde deelnemers 

de twaalfmaandendrempel nog niet bereikt. 

Factoren die de resultaten van de jongerengarantie beïnvloeden 

60. In dit onderdeel gaan wij na of de lidstaten de factoren die een negatieve uitwerking op 

de uitvoering van de jongerengarantie zouden kunnen hebben, naar behoren hebben 

aangepakt. Wij zijn met name nagegaan of de lidstaten: 

- adequate strategieën hadden opgesteld om ervoor te zorgen dat alle NEET’s 

geregistreerd waren; 

Positief Negatief Onbekend
Niet van 

toepassing3 Positief Negatief Onbekend
Niet van 

toepassing3

IE 65 % 28 % 7 % 0 % 67 % 25 % 7 % 0 %
ES 45 % 34 % 21 % 0 % 33 % 29 % 38 % 0 %
HR 64 % 17 % 20 % 0 % 62 % 14 % 17 % 7 %
PT 56 % 13 % 32 % 0 % 41 % 12 % 26 % 21 %
SK 3 % 18 % 79 % 0 % 2 % 19 % 78 % 2 %
Totaal 46 % 22 % 32 % 0 % 41 % 20 % 33 % 6 %

2014 — na 12 maanden 2014 — na 18 maanden
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- de totale kosten van de jongerengarantie hadden geraamd, evenals het bedrag aan 

beschikbare financiering; 

- maatregelen hadden genomen om duurzame integratie van NEET’s te waarborgen; 

- een adequaat monitoring- en rapportagesysteem hadden opgezet. 

Geen strategieën met duidelijke mijlpalen en doelstellingen om alle NEET’s te bereiken 

61. De aanbeveling van de Raad bepaalt dat de jongerengarantie erop is gericht alle 

jongeren onder de 25 jaar te bereiken binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden 

of het formeel onderwijs hebben verlaten. De lidstaten zouden er actief naar moeten 

streven alle NEET’s te identificeren en te registreren, en hen te motiveren om aan de 

jongerengarantieregeling deel te nemen. Ook wordt in de aanbeveling van de Raad het 

belang benadrukt van de versterking van de samenwerking tussen de relevante 

belanghebbenden (zoals openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, 

onderwijs- en opleidingsinstellingen, werkgevers, jongerenorganisaties en niet-

gouvernementele organisaties die met jongeren werken) om de gehele NEET-populatie te 

bereiken. 

62. Wij zijn daarom nagegaan of de lidstaten: 

- een coherente strategie hadden uitgestippeld met concrete en meetbare doelstellingen 

voor het bereiken van alle NEET’s, en 

- de relevante belanghebbenden hierbij hadden betrokken en geraadpleegd. 

63. Op basis van onze analyse van de nationale uitvoeringsplannen voor de 

jongerengarantie (YGIP’s) constateerden wij dat in twee van de zeven betrokken lidstaten 

(Italië en Ierland) de nationale autoriteiten hadden besloten om zich te richten op een 

kleinere subpopulatie (zie 

Sommige lidstaten richtten zich slechts op een kleine subpopulatie van de NEET’s 

tekstvak 2). Dit leidde tot een situatie waarin een aanzienlijk deel 

van de NEET-populatie van meet af aan niet werd beoogd. 
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Tekstvak 2 - Beoogde NEET-populatie in Ierland en Italië: circa 30 % van de totale NEET-populatie is 

buiten beschouwing gelaten 

Italië: Het YGIP was gericht op jongeren van 15-29 jaar die beschikbaar waren voor werk (1 723 000 

in 2013). Jongeren die geen verklaring hadden overgelegd dat zij direct beschikbaar waren (DID - 

Dichiarazione di immediata disponibilità) voordat zij zich inschreven voor de regeling (28 % van de 

totale NEET-populatie in datzelfde jaar), werden bij de berekening van het streefdoel echter niet in 

aanmerking genomen. 

Ierland: Het YGIP is gericht op jongeren in de leeftijd van 18-24 jaar die in het vierde kwartaal van 

2013 geen werk hadden en een werkloosheidsuitkering ontvingen, en mensen die zichzelf als 

werkloos hadden opgegeven (45 000 personen, 70 % van de totale NEET-populatie). Werkloze 

studenten, studenten die zichzelf als inactief hadden opgegeven, mantelzorgers en personen die 

inactief waren wegens een handicap werden uitgesloten van de doelgroep. Laatstgenoemde groep 

bestond uit 18 900 personen (30 % van de totale NEET-populatie). 

64. Een andere aanpak die het toepassingsgebied van de jongerengarantie in sommige 

lidstaten beperkt, is de van de betrokkenen vereiste “proactiviteit”. In Spanje moeten 

NEET’s, om te mogen deelnemen aan de jongerengarantieregeling, zich op eigen initiatief 

aanmelden bij het Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). Deze proactiviteit is ook 

vereist krachtens de nationale werkgelegenheidswet 18/2014. Bijgevolg konden mensen die 

al elders waren ingeschreven, bijvoorbeeld bij de PES, niet automatisch worden 

overgeheveld naar de jongerengarantie, maar moesten ze zich opnieuw inschrijven. 

NEET’s moeten proactief zijn om te mogen deelnemen 

65. Ook merken wij op dat Ierland een andere aanpak volgt die weliswaar kostbaar is maar 

ook doeltreffend bleek bij het identificeren van de gehele NEET-populatie ouder dan 18 jaar 

(zie tekstvak 3

Tekstvak 3 - Inkomenssteun in Ierland 

). 

Ierland biedt alle werklozen vanaf 18 jaar inkomenssteun van minimaal 100 euro per week per 

persoon zonder kinderen. Om die reden denken de autoriteiten dat alle NEET’s vanaf 18 jaar - op een 

onbeduidend aantal na - bij het ministerie van Sociale Bescherming (Department of Social Protection) 

staan ingeschreven. 
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66. Wij constateerden dat de strategieën van de lidstaten niet voldoende gericht waren, 

geen gekwantificeerde doelstellingen bevatten, noch een duidelijk tijdschema voor het 

bereiken van de gehele NEET-populatie. Niettemin merkten wij op dat verschillende 

bezochte lidstaten innovatieve strategieën hadden ontwikkeld om NEET’s te bereiken die 

voorheen niet geïdentificeerd waren, door gebruik te maken van bewustmakingscampagnes 

via zowel traditionele als moderne media (bijv. sociale netwerken). 

67. De Commissie heeft in haar mededeling18 geconcludeerd dat er meer inspanningen 

moeten worden gedaan om jongeren te ondersteunen die het verst van de arbeidsmarkt 

verwijderd zijn: de NEET’s, die vanouds het moeilijkst te bereiken zijn (zelfs vóór de crisis) en 

tot op heden het minst hebben geprofiteerd van verbeteringen. Dit bevestigt onze 

bevindingen met betrekking tot de vooruitgang bij het identificeren en registreren van alle 

NEET’s. 

68. De zeven bezochte lidstaten noemden de noodzaak om relevante belanghebbenden te 

betrekken en te raadplegen. Zij gaven echter niet aan hoe deze partnerschappen zouden 

bijdragen tot de algehele doelstelling van het bereiken van alle NEET’s. De enige 

uitzondering vormde Portugal, maar zelfs daar bleef onduidelijk hoe de partners moesten 

bijdragen tot de identificatie en registratie van alle NEET’s (zie 

Betrokkenheid van relevante belanghebbenden niet duidelijk omschreven 

tekstvak 4

Tekstvak 4 - Het Portugese YGIP - streefdoelen vastgesteld voor de identificatie/registratie van de 

NEET-populatie 

). 

Het Portugese YGIP is erop gericht, uiterlijk 2019 de gehele NEET-populatie te bereiken. De relevante 

belanghebbenden zijn verantwoordelijk voor het bereiken van 47 % van de NEET’s die niet bij de 

openbare dienst voor arbeidsvoorziening geregistreerd staan. In het YGIP worden echter de 

doelstellingen vastgelegd die in algemene zin door de relevante belanghebbenden moeten worden 

bereikt zonder dat de doelstellingen per partner in detail worden gespecificeerd. Ook staat daarin 

                                                      

18 COM(2016) 646 final, “Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief”, 
blz. 11. 
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niets over enige financiële bijdrage die de relevante belanghebbenden moet worden verstrekt of 

over de wijze waarop zij deze doelstelling moeten verwezenlijken zonder extra middelen. 

69. Tevens constateerden wij dat sinds de inwerkingtreding van de jongerengarantie 

specifieke overeenkomsten met de relevante belanghebbenden zijn gesloten in alle 

bezochte lidstaten. Zo had de Spaanse openbare dienst voor arbeidsvoorziening 

overeenkomsten ondertekend met instellingen als het Instituto de la Juventud (INJUVE), de 

Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Insercion (FAEDEI) en het Spaanse 

Rode Kruis teneinde de meest kwetsbare NEET’s te bereiken. Slowakije had in 2015 drie 

overeenkomsten met uit het ESF ondersteunde sociale partners gesloten om inactieve 

NEET’s te motiveren om zich in te schrijven bij de diensten voor arbeidsvoorziening. In alle 

gevallen werden de precieze doelstellingen die door de partnerorganisatie moesten worden 

bereikt, echter niet bepaald. 

70. Hieruit blijkt dat de relevante belanghebbenden die nauw samenwerken met de 

subgroep inactieve NEET-jongeren steeds sterker betrokken raken. Hun betrokkenheid moet 

echter nog steeds duidelijker worden omschreven, evenals de wijze waarop zij zo efficiënt 

en doeltreffend mogelijk kunnen bijdragen aan het proces. 

71. De totale NEET-populatie als doelgroep van de jongerengarantie daalde in de zeven 

bezochte lidstaten van 4,7 miljoen tot 4,3 miljoen mensen tussen het eerste kwartaal van 

2013 en eind maart 2016 (zie 

Aantal werkloze NEET’s nam af, terwijl aantal inactieve NEET’s stabiel bleef 

figuur 12). 
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Figuur 12

 

 - Aantal werkloze en inactieve NEET’s (in duizenden) in de zeven bezochte 

lidstaten (eerste kwartaal 2013 - eind maart 2016) 

Bron: Eurostat-gegevens over het aantal werkloze en inactieve NEET’s. 

72. Deze daling was toe te schrijven aan de afname van het aandeel werklozen in de NEET-

populatie (- 387 000 personen), terwijl het aantal inactieve NEET’s praktisch gelijk bleef 

(+ 13 000 personen)19. Dit bevestigt dat extra inspanningen nodig zijn om de inactieve 

NEET’s te bereiken20

Totale kosten van de jongerengarantie en beschikbare financiering niet geëvalueerd door 

de lidstaten 

. 

73. Voordat de jongerengarantie werd ingevoerd, boden alle lidstaten reeds steun aan 

geregistreerde werkloze jongeren in het kader van hun actieve arbeidsmarktbeleid en met 

name door middel van hun PES (of soortgelijke instanties). De invoering van de 

jongerengarantie stelde de lidstaten voor nog twee uitdagingen:  

                                                      

19 De seizoenspieken die in de derde kwartalen zijn geregistreerd, houden verband met het eind 
van het academisch jaar. 

20 COM(2016) 646 final, blz. 9. 
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- allereerst is de geboden steun bedoeld voor alle NEET’s, en niet slechts diegenen die als 

werkloos staan geregistreerd bij de PES, en 

- ten tweede is het de bedoeling dat de steun die aan alle NEET’s wordt geboden, binnen 

vier maanden nadat zij het formeel onderwijs hebben verlaten of werkloos zijn 

geworden, tot een aanbieding leidt. 

74. Wij hebben daarom onderzocht of de lidstaten de bijkomende kosten hadden geraamd 

voor het doen van de vereiste aanbiedingen aan alle NEET’s binnen vier maanden, zoals 

voorgeschreven in de aanbeveling van de Raad, en voor het vaststellen van het niveau van 

de beschikbare financiering. 

75. Wij stelden het volgende vast: 

- geen van de zeven bezochte lidstaten kon een raming verschaffen van de verwachte 

bijkomende kosten in hun specifieke situatie. 

- Over het algemeen hebben de YGIP’s voor alle bezochte lidstaten een reeks 

maatregelen gepresenteerd die de NEET’s moesten worden aangeboden op basis van de 

financiering uit het ESIF voor 2014-2020, met name in het kader van het 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) en uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

76. Recent onderzoek door onafhankelijke organisaties leverde indicatieve cijfers op die 

aangeven wat het bereiken van alle NEET’s in de EU zou kosten. Volgens de raming van de 

IAO zouden de jaarlijkse kosten circa 45,4 miljard euro bedragen21, terwijl Eurofound de 

kosten op 50,4 miljard euro per jaar raamde22

77. Ter vergelijking bedraagt de ESF-/YEI-financiering die de 28 EU-lidstaten voor de periode 

2014-2020 ter beschikking staat, in totaal 86,4 miljard euro (d.w.z. 12,3 miljard euro per 

jaar). Bovendien is voor het zevenjarig programma 12,5 miljard euro aan ESF-/YEI-middelen 

. 

                                                      

21 IAO, “The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges”, 
augustus 2015. 

22 Eurofound, “Social Inclusion of Young People”, september 2015. 
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(ofwel 1,8 miljard euro per jaar) geprogrammeerd om te worden besteed aan ESF-

investeringsprioriteit 8.ii (duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt), waarvan 

6,4 miljard euro is geprogrammeerd in het kader van het YEI-initiatief, dat rechtstreeks op 

NEET’s is gericht. 

78. Het is dan ook niet mogelijk om enkel met de uit de EU-begroting beschikbare middelen 

de hele NEET-populatie te bereiken, terwijl die verwachting wel door de aanbeveling van de 

Raad werd gewekt. In dit opzicht bestaat er behoefte aan een adequate raming door de 

lidstaten van de kosten van hun jongerengarantieregelingen en aan prioritering van de 

betrokken maatregelen op basis van de beschikbare financiering. 

De aanpak van de lidstaten beïnvloedt de duurzame integratie van NEET’s 

79. De uiteindelijke doelstelling van de jongerengarantie is het bevorderen van de 

vaardigheden/inzetbaarheid van de NEET’s en het mogelijk maken van hun duurzame 

integratie op de arbeidsmarkt. Overeenkomstig de aanbeveling van de Raad moeten 

maatregelen die in het kader van een jongerengarantieregeling worden uitgevoerd en 

gericht zijn op het uitbouwen van de competenties van mensen, helpen de bestaande 

discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aan te pakken om beter in te 

spelen op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Bovendien is het zo dat hoe verder de 

betrokkenen van de arbeidsmarkt af staan, hoe meer bijstand er nodig is voor hun 

integratie. Aanbiedingen moeten worden afgestemd op het profiel en kwalificatieniveau van 

individuele personen. Ook moeten zij voor een deugdelijke aanbieding voor een baan 

voldoen aan bepaalde minimumeisen. 

80. Wij gingen dus na of de bezochte lidstaten: 

- discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden in de context van hun 

jongerengarantie systematisch aanpakten; 

- de profielen van de NEET’s evalueerden en zorgden voor een uniforme aanpak door de 

diverse aanbieders, en 

- een definitie van een deugdelijke aanbieding voor een baan hanteerden. 
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81. De NEET-groep is zeer heterogeen

Discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden niet geïdentificeerd en 

aangepakt in de context van de jongerengarantie 

23

82. Van de door de controle bestreken lidstaten heeft alleen Ierland een systematische 

aanpak ontwikkeld om discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aan te 

pakken en de opleidingsportefeuille van NEET’s af te stemmen op de plaatselijke behoeften. 

Deze exercitie wordt jaarlijks samen met de vertegenwoordigers van plaatselijke werkgevers 

en plaatselijke onderwijsaanbieders uitgevoerd voor een zekere arbeidsmarktregio door het 

combineren van de gegevens van een volkstelling en een arbeidskrachtenenquête. Dit 

systeem was echter al opgezet voor de jongerengarantie in werking werd gesteld. 

. Geen van de bezochte lidstaten had echter een 

alomvattende analyse van de NEET-populatie verricht met inbegrip van een analyse van de 

discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden. Zo was het YGIP in Portugal 

en Spanje slechts gebaseerd op de statistische gegevens voor NEET’s die door de nationale 

bureaus voor de statistiek werden verstrekt, zoals leeftijdsverdeling, kwalificaties en 

geslacht. 

83. Alle andere bezochte lidstaten gingen in op de discrepanties tussen gevraagde en 

aangeboden vaardigheden in specifieke studies en/of analyses die door diverse instanties 

werden uitgevoerd. Met deze studies werd echter geen, of slechts gedeeltelijk, rekening 

gehouden bij het bepalen van de soorten en aantallen in de YGIP’s op te nemen 

aanbiedingen. 

84. De invoering van de jongerengarantie zorgde voor een wijziging van het 

profileringssysteem voor NEET’s in Italië, Spanje en Ierland. Kroatië, Slowakije, Frankrijk en 

Portugal handhaafden echter hun voormalige systemen. 

Profileringssystemen werden vanwege de jongerengarantie in drie van de bezochte lidstaten 

gewijzigd 

                                                      

23 Eurofound, “Exploring the diversity of NEETs”, juli 2016. 
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85. In Kroatië en Slowakije (waar slechts één aanbieder van de jongerengarantie is, de PES), 

is het profileringssysteem gebaseerd op een kwalitatieve beoordeling door een 

dossierbehandelaar. In Frankrijk wordt de beoordeling ook door een dossierbehandelaar 

verricht, maar zijn er allerlei dienstverleners die de NEET’s beoordelen en geen uniforme 

aanpak volgen. 

86. Portugal, Ierland en Italië maken gebruik van een systeem dat ten eerste gebaseerd is 

op een geautomatiseerd puntensysteem en ten tweede op kwalitatieve profilering aan de 

hand van een beoordeling van een behandelend functionaris. In Ierland en Portugal is de PES 

de enige aanbieder van de jongerengarantie die verantwoordelijk is voor het evalueren van 

de NEET’s, terwijl dit in Italië door allerlei dienstverleners wordt gedaan (zie tekstvak 5

Tekstvak 5 - Een nieuw profileringssysteem voor NEET’s in Italië voor de jongerengarantie 

). 

Voor de jongerengarantieregeling heeft Italië een standaardprocedure voor de profilering van NEET’s 

ingevoerd voor alle aanbieders van de jongerengarantie. Dit houdt in dat er een 

kwetsbaarheidscoëfficiënt wordt berekend voor elk van de betrokken jongeren (laag, gemiddeld, 

hoog of zeer hoog). Deze berekening is gebaseerd op hun persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, 

geslacht, opleiding, werkervaring, enz.), alsmede hun woonplaats (profiel van het plaatselijke 

productiesysteem, regionaal of provinciaal werkloosheidspercentage, enz.). Deze evaluatie biedt een 

gestandaardiseerde grondslag om adviseurs van arbeidsbureaus te helpen de meest geschikte 

dienst/aanbieding te vinden voor de betrokkene. De adviseurs van arbeidsbureaus beschikken over 

een ruime beoordelingsmarge bij het bepalen van het traject dat de NEET in het kader van de 

jongerengarantieregeling zal volgen. Momenteel worden er richtsnoeren opgesteld om medewerkers 

van arbeidsbureaus te assisteren bij het uitvoeren van de kwalitatieve profilering die vervolgens leidt 

tot het ondertekenen van een gepersonaliseerde dienstovereenkomst. Het verplichte gebruik van dit 

systeem draagt bij tot een consequente behandeling van alle NEET’s. 

87. Spanje migreert van een niet-geharmoniseerde multiregionale profielbeoordeling door 

een dossierbehandelaar naar een gemeenschappelijk kader voor beoordeling en profilering 

van de NEET’s in het hele land. Dit wordt gebaseerd op een gestandaardiseerde vragenlijst 

over inzetbaarheid die is opgesteld door de PES en de autonome regio’s. 

88. Een geautomatiseerd systeem is niet per se beter dan een volledig gepersonaliseerd of 

een gecombineerd systeem. Het is echter van belang te benadrukken dat het bij 
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eerstgenoemd systeem waarschijnlijker is dat het een uniforme en consequente 

behandeling van alle NEET’s waarborgt, terwijl het tweede sterker berust op de kundigheid 

en ervaring van de daarmee belaste functionarissen. 

89. Het begrip “deugdelijke aanbieding” verschilt per lidstaat

Diverse lidstaten hebben een definitie van een deugdelijke aanbieding voor een baan 

24

90. Bovendien heeft de jongerengarantie in twee lidstaten die in dit verslag aan de orde 

komen (Italië en Slowakije) ook bijgedragen tot de ontwikkeling van een alomvattende 

definitie van een deugdelijke aanbieding, die in het geval van Slowakije wettelijk bindend is 

(zie 

, maar er bestaan wel enkele 

gemeenschappelijke criteria. In Ierland, Frankrijk en Portugal wordt een deugdelijke 

aanbieding voor een baan nogal ruim gedefinieerd in de nationale YGIP’s en is deze 

rechtstreeks gekoppeld aan duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Anderzijds worden in 

het Spaanse YGIP de hoofdkenmerken van deugdelijkheid voor elk soort aanbieding 

vastgesteld. 

tekstvak 6

Tekstvak 6 - Definitie van een deugdelijke aanbieding voor een baan in Slowakije 

). Kroatië heeft nog geen definitie van een deugdelijke aanbieding vastgesteld, 

maar de pas opgerichte raad voor de uitvoering van het uitvoeringsplan voor de 

jongerengarantie beraadt zich er momenteel wel op. 

De definitie van een deugdelijke aanbieding voor een baan wordt uiteengezet in de 

Arbeidsbemiddelingswet. Bij een aanbieding voor een baan die ofwel uit de staatsbegroting, ofwel in 

het kader van het YEI/ESF wordt gesubsidieerd, moeten de minimale werktijd en de looptijd van het 

arbeidscontract/de duur van de zelfstandige activiteit worden vastgelegd en moet worden voldaan 

aan de vereisten voor de duurzaamheid van de baan na het vervallen van de steun. Bovendien moet 

ook het maandelijkse subsidiebedrag en de totale duur ervan worden vermeld. Bij het aanbieding 

moet ook rekening worden gehouden met de gezondheidstoestand van de begunstigde, zijn/haar 

kwalificaties en beroepsvaardigheden en eerdere ervaring. In april 2015 werd in Wet nr. 61/2015 

                                                      

24 In de ontwerpconclusies van de Raad over de uitvoering van de jongerengarantie en het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (15015/16, 1 december 2016) wordt opgeroepen tot 
bespreking van de normen voor kwaliteitscriteria binnen het kader van indicatoren. 
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Coll. inzake beroepsonderwijs en -opleiding bepaald wat een deugdelijke aanbieding voor een plaats 

in het leerlingstelsel in het kader van duaal onderwijs inhoudt. 

91. Een wettelijke definitie van een deugdelijke aanbieding voor een baan op zichzelf is nog 

geen garantie voor een positieve uitkomst van deelname aan de jongerengarantie. Nog los 

van de kwaliteit van de aanbiedingen vereist duurzame integratie van NEET’s op de 

arbeidsmarkt economische groei. 

Matige kwaliteit van gegevens belemmerde de beoordeling van resultaten van de 

jongerengarantie 

92. In de aanbeveling van de Raad wordt benadrukt dat het noodzakelijk is alle maatregelen 

in het kader van de jongerengarantieregelingen te monitoren en evalueren. Kwalitatief 

hoogwaardige gegevens zijn nodig om empirisch onderbouwde beleidslijnen en maatregelen 

te ontwikkelen op basis van wat waar en hoe werkt, zodat een efficiënt gebruik van 

middelen en een positief rendement op de investeringen kunnen worden gewaarborgd. 

93. Wij onderzochten daarom of de lidstaten systemen hadden ingevoerd die een 

behoorlijke monitoring en evaluatie van de uitvoering van hun jongerengarantieregelingen 

mogelijk maakten. 

94. Een eerste vereiste voor het evalueren van de geboekte vooruitgang dankzij de 

jongerengarantie is het bestaan van een ijkpunt voorafgaand aan de uitvoering ervan (bijv. 

het aantal NEET’s dat bijstand ontving van de PES voordat de jongerengarantie inging). In dit 

opzicht beschikten alle bezochte lidstaten slechts over beperkte informatie over het soort 

bijstand dat NEET’s hadden ontvangen, het aantal gedane aanbiedingen/verleende diensten 

en de bijbehorende kosten. 

95. Ook merkten wij verschillende inconsistenties en kwesties rond de betrouwbaarheid op 

in de door de lidstaten aan het EMCO gerapporteerde gegevens. Aan de vergelijkbaarheid 

wordt afbreuk gedaan doordat zij gegevens op verschillende wijzen aan het EMCO 

rapporteren, bijvoorbeeld wat betreft de beoogde doelgroep, de methode voor het 

berekenen van het aantal inschrijvingen bij de start van de jongerengarantie, informatie over 

uittredingen en de beschikbaarheid van follow-upgegevens (zie ook de bijlage). 
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96. Er werden problemen opgemerkt - onder meer met betrekking tot de volledigheid van 

gegevens - in lidstaten die verschillende aanbieders van de jongerengarantie hadden, maar 

geen gemeenschappelijk geharmoniseerd rapportagesysteem. 

97. Dit geldt bijvoorbeeld voor Frankrijk, waar de nationale autoriteiten niet in staat zijn te 

rapporteren over de situatie van NEET’s nadat zij de regeling hebben verlaten (zie 

paragraaf 55). Bovendien bestrijkt het Franse monitoringsysteem niet alle potentiële 

aanbieders van de jongerengarantie. Zo vallen daaronder geen aanbiedingen aan voortijdige 

schoolverlaters die het ministerie van Onderwijs doet via de Réseaux Formation 

Qualification Emploi. Een soortgelijke situatie deed zich voor in Portugal, waar aanbiedingen 

aan NEET’s door het ministerie van Onderwijs niet werden gemeld. 

98. Italië daarentegen heeft een alomvattend elektronisch monitoringsysteem voor de 

jongerengarantieregeling ingevoerd (zie tekstvak 7

Tekstvak 7 - Gebruikmaking van een geïntegreerde database om de jongerengarantie te monitoren 

(Italië) 

). 

In 2014 heeft Italië een elektronisch systeem opgezet voor het beheer van de 

jongerengarantieregeling. Het is de bedoeling dat de NEET-status van de deelnemers aan het 

programma in één database worden geregistreerd en vervolgens gecontroleerd. De gegevens die in 

het systeem worden ingevoerd, met informatie over de beroepsstatus van de deelnemers, bevatten 

ook informatie afkomstig van de provinciale overheden en uitzendbureaus. Het systeem houdt ook 

verband met de database van het ministerie van Onderwijs, wat verificatie van de onderwijssituatie 

van de betrokkene mogelijk maakt. Wekelijkse rapporten over het aantal geregistreerde NEET’s en 

gedane aanbiedingen worden gepubliceerd in de rubriek “monitoring” van een specifieke website 

over de jongerengarantie. 

Beoordeling van de bijdrage van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

99. Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) werd ingevoerd om de uitvoering van de 

jongerengarantie te ondersteunen en de uitvoering van op individuele NEET’s gerichte 

maatregelen te versterken en te versnellen. 
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100. Aangezien de YEI-financiering de beschikbare financiering uit het ESF aanvult en een 

aanzienlijk deel uitmaakt van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de uitvoering 

van de jongerengarantie, gingen wij na hoe het initiatief bijdraagt tot de reeds in eerdere 

gedeelten van dit verslag bestreken aspecten betreffende de algehele uitvoering van de 

jongerengarantie. 

101. Daarom zijn we nagegaan: 

- of er adequate analyses en beoordelingen waren verricht voor de in de OP’s opgenomen 

YEI-maatregelen; 

- of er zinvolle doelstellingen en monitoringmechanismen waren ontwikkeld om de 

resultaten te beoordelen, en 

- welke resultaten er tot dusver zijn bereikt en of deze in de lijn van de vastgestelde 

doelen liggen. 

Ontoereikende beoordeling van de NEET-populatie beïnvloedde de opzet van de OP-YEI 

102. Gezien de heterogeniteit van de NEET-populatie, die in de aanbeveling van de Raad 

werd benadrukt, zou een gedetailleerde beoordeling nodig zijn geweest om de doelgroep 

van het YEI adequaat vast te stellen. 

103. Wij constateerden dat de door de bezochte lidstaten verrichte beoordelingen voor het 

bepalen van de doelgroep van het YEI oppervlakkig en algemeen waren. Alle vijf de lidstaten 

hadden de doelgroep van het YEI onderverdeeld in twee subgroepen: inactieve NEET’s en 

werkloze NEET’s. Het YEI werd niet specifiek gericht op categorieën als voortijdige 

schoolverlaters, economisch en sociaal zwakkeren, langdurig werklozen of mensen die het 

verst van de arbeidsmarkt af staan. 

104. Zo staat in het nationale OP voor het YEI dat de helft van de NEET’s in de leeftijd van 15-

24 jaar hooggekwalificeerd is en tijdelijk afwezig op de arbeidsmarkt. Er staat echter niet in 

of de YEI-middelen zullen worden gericht op de rest van de populatie, waarvan het 

waarschijnlijker is dat zij ondersteuning nodig hebben. 
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105. Geen van de vijf bezochte lidstaten verrichtte een globale beoordeling van de 

kenmerken van de NEET-populatie, aangezien zij slechts statistische gegevens zoals leeftijd, 

regionale verdeling en onderwijsniveau gebruikten ter onderbouwing van de in het OP 

opgenomen opties. Er was dan ook geen behoorlijke evaluatie van tekorten verricht door de 

nationale autoriteiten. 

106. Bovendien waren er geen studies verricht om na te gaan waar de NEET’s zich bevonden 

of wat hun sociale, familiale en economische achtergrond was. Ook waren er geen studies 

om te bepalen welke maatregelen voor een optimale duurzame integratie van de diverse 

NEET-subgroepen op de arbeidsmarkt konden zorgen. Bovendien werden er geen 

marktonderzoeken gebruikt om het aantal mensen vast te stellen dat zou worden 

geregistreerd voor in het kader van het YEI gesubsidieerde maatregelen zoals aanbiedingen 

van een baan, opleiding, een stage of een plaats in het leerlingstelsel. Er werden geen 

beoordelingen van hiaten in of discrepanties van vaardigheden verricht ter onderbouwing 

van de prioritaire actieterreinen. 

107. Voor de vijf bezochte lidstaten werd het totale aantal NEET’s dat YEI-financiering 

ontving, vastgesteld op basis van het bedrag dat zou worden toegewezen aan een bepaald 

soort aanbieding en de eenheidskosten ervan. De toewijzing voor elk specifiek soort 

aanbieding was niet op een beoordeling gebaseerd. 

108. Zo keurde Spanje een reeks uit het YEI te financieren maatregelen goed, maar had elke 

regio de bevoegdheid om over de precieze kenmerken en kosten van elke in het kader van 

het YEI te cofinancieren maatregel te beslissen. 

109. Het ontbreken van alomvattende kennis over de NEET-populatie droeg bij tot een nogal 

vage opzet van de OP’s, waarin niet werd omschreven wat de meest behoeftige doelgroepen 

waren of waarom de voorgestelde maatregelen de meest geschikte waren om de bestaande 

discrepanties aan te pakken. 

110. Wij constateerden dat de doorslaggevende factor voor de toewijzing van middelen de 

beschikbaarheid van dienstverleners was die aanbiedingen aan NEET’s konden doen. In het 

Kroatische ESF-OP wordt expliciet genoemd dat de YEI-middelen gericht zijn op inactieve en 
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werkloze NEET’s die snel kunnen worden opgenomen in maatregelen, zodat de financiering 

van langdurig werkloze NEET’s vanaf 2019 aan het ESF wordt overgelaten. 

111. Relevante belanghebbenden, met name de jongerenorganisaties, vakbonden en 

werkgeversorganisaties, werden inderdaad geraadpleegd gedurende de voorbereiding van 

de operationele programma’s. Toen wij echter deze organisaties interviewden, klaagden 

sommigen over de transparantie van de procedure en vonden zij dat passend overleg 

ontbrak. Zo beweerden de vertegenwoordigers van vakbonden en jongerenorganisaties in 

Portugal dat ze pas in een late fase bij de voorbereiding van het OP waren betrokken. 

Risico dat het YEI/ESF in de plaats komt van nationale financiering 

112. De YEI-middelen zijn afkomstig uit de EU-begroting, als aanvulling op de reeds 

beschikbare ESF-middelen voor OP’s voor de periode 2014-2020, zodat bijkomende steun 

kan worden geboden om individuele NEET’s te helpen, met name de meest behoeftige. De 

voor het YEI/ESF gebruikte EU-middelen mogen echter niet in de plaats komen van 

overheids- of gelijkwaardige uitgaven van de lidstaten25

113. De bezochte lidstaten waren niet in staat om te bevestigen of YEI-/ESF-middelen voor 

een nettostijging in de aan NEET’s toegewezen overheidsuitgaven zouden zorgen. Er bestaat 

dus een risico dat YEI-/ESF-middelen niet zullen leiden tot een nettostijging in de voor NEET’s 

beschikbare financiering en dat zij ten minste gedeeltelijk in de plaats zullen komen van 

uitgaven die voorheen uit de nationale begrotingen werden bekostigd. Het feit dat uitgaven 

vanaf september 2013 subsidiabel waren - zelfs al keurde de Commissie de eerste YEI/ESF-

OP’s/as pas in juni/juli 2014 (in Frankrijk en Italië) goed, en werden de vier overige 

beoordeelde OP’s eind 2014 goedgekeurd - maakte het risico alleen maar groter. 

. 

114. Bovendien wees onze beoordeling van de YEI-/ESF-OP’s/-as uit dat de meerderheid van 

de maatregelen waaraan YEI-financiering zou worden verleend, reeds vóór de invoering van 

de jongerengarantie bestond. Voor Portugal was dit het geval bij 81 % van de YEI-middelen. 

                                                      

25 Artikel 95, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013. 
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Hoewel dit op zichzelf niet per definitie negatief is, geeft het aan dat het risico bestaat dat 

YEI-/ESF-steun in de plaats komt van nationale financiering. 

115. Ook is onduidelijk of de streefwaarden voor prestatie-indicatoren voor output van de 

YEI-/ESF-OP’s al dan niet overeenstemmen met een nettostijging in het aantal NEET’s dat 

bijstand ontvangt. Zo moet de YEI-as van het Spaanse ESF-OP steun bieden aan 1 057 527 

NEET’s. De nationale autoriteiten hebben echter niet bevestigd dat dit cijfer betrekking had 

op een nettostijging in het aantal aanbiedingen dat hun zou worden gedaan (in vergelijking 

met de situatie voordat het YEI inging). 

116. Het is zelfs nog moeilijker om na te gaan welke toegevoegde waarde de YEI-middelen 

hadden wat betreft het bieden van ondersteuning aan de NEET’s wanneer de OP’s de 

toewijzing van de beschikbare middelen slechts gedeeltelijk onderbouwen. Dit geldt voor 

Kroatië, waar slechts 69 % van de voor de YEI-as van het ESF-OP beschikbare middelen wordt 

toegewezen aan specifieke maatregelen, terwijl de resterende 31 % nog niet is gekoppeld 

aan maatregelen. 

De kwaliteit van gegevens en de richtsnoeren voor gegevensverzameling van de 

Commissie waren van invloed op de meting van de YEI-resultaten 

117. Om de behaalde resultaten met betrekking tot de gebruikmaking van de YEI-/ESF-

financiering te meten, werden in de verordening twaalf verplichte resultaatindicatoren 

omschreven26

118. Wij gingen na of de door de bezochte lidstaten vastgestelde referentiescenario’s en 

streefdoelen voor resultaten adequaat waren, en hoe zij de monitoringgegevens 

samenstelden en rapporteerden. 

. Voor al deze indicatoren moeten een referentiescenario en streefdoelen 

worden vastgesteld en moeten uitvoeringsgegevens vervolgens worden gemonitord en 

gerapporteerd. 

                                                      

26 Verordening (EU) nr. 1304/2013 (bijlage II). 
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119. Tijdens de onderhandelingen over de operationele programma’s is de Commissie 

verplicht de betrouwbaarheid van de gehanteerde referentiescenario’s na te gaan om te 

waarborgen dat de streefdoelen deugdelijk zijn. Dit maakt deel uit van de voorafgaande 

conditionaliteitscontrole; wanneer de referentiewaarde niet kan worden onderbouwd met 

bewijsstukken of de historische gegevens ontbreken, dient er een actieplan te worden 

opgesteld door de betrokken lidstaat. 

De kwaliteit van gegevens belemmert de beoordeling van referentiescenario’s en 

streefdoelen 

120. De Commissie biedt de lidstaten richtsnoeren voor het vaststellen van de 

referentiewaarden. In alle beoordeelde lidstaten constateerden wij echter dat de 

referentiewaarde voor de resultaatindicatoren in het algemeen was gebaseerd op 

historische gegevens van succespercentages wat betreft het afronden van soortgelijke 

maatregelen, op de daaropvolgende integratie op de arbeidsmarkt van de deelnemers en op 

statistische informatie zoals de verhouding tussen inactieve en werkloze deelnemers. 

121. Wij vroegen de nationale autoriteiten om bewijs te leveren ter onderbouwing van de 

onderliggende gegevens hierbij. Alle lidstaten gaven een algemene toelichting op het 

gegevensverzamelingsproces, maar geen enkele lidstaat was in staat om alle gevraagde 

informatie te verstrekken. 

122. Zo was in Italië en Spanje de verzameling van de gegevens het resultaat van een 

bottom-up-benadering. Voor beide lidstaten werd namelijk bewijs geleverd dat de gegevens 

over het succespercentage van de NEET’s wat betreft het afronden van de maatregelen, en 

vervolgens het percentage NEET's dat geïntegreerd werd op de arbeidsmarkt, regionaal 

waren verzameld. De onderliggende gegevens die door de verschillende regio’s werden 

gebruikt om tot de referentiewaarde te komen, werden echter niet ter beschikking van de 

Rekenkamer gesteld om te worden beoordeeld. 

123. In Portugal werden de onderliggende gegevens verstrekt, maar troffen wij fouten aan in 

de berekening van de indicatoren. Bovendien waren de gegevens die werden gebruikt voor 

het schatten van de indicatoren betreffende de uitgangssituatie niet voldoende uitgebreid 

(zie tekstvak 8). 
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Tekstvak 8 - Vastgestelde tekortkomingen in de opzet van referentiewaarden in Portugal 

Berekeningsfout: Bij de berekening van de referentiewaarde voor indicator CR01 (“werkloze 

deelnemers die de in het kader van het YEI ondersteunde maatregel afronden”) strookte de 

gehanteerde noemer niet met de gegevens die werden gebruikt voor de berekening van de teller, 

aangezien de noemer meer maatregelen omvatte dan die welke werden gebruikt voor de berekening 

van de teller. Indien beide consistent waren geweest, zou de referentieratio zijn gestegen van 50,5 % 

tot 79 %. Soortgelijke problemen werden ontdekt bij de indicatoren CR04 en CR07, die een variant op 

CR01 vormen maar van toepassing zijn op langdurig werkloze en inactieve NEET’s. 

Ontoereikende representativiteit: De met het INSERJOVEM-programma verkregen resultaten werden 

in plaats daarvan gebruikt voor het schatten van de indicatoren CR02 (“werkloze deelnemers die een 

baan, een voortgezette opleiding, een plaats in het leerlingstelsel of een stage aangeboden krijgen bij 

vertrek”) en CR03 (“werkloze deelnemers die bij vertrek onderwijs/een opleiding volgen, een 

kwalificatie behalen, of aan het werk zijn, met inbegrip van werk als zelfstandige”). INSERJOVEM is 

echter niet voldoende breed om representatief te zijn voor maatregelen op het gebied van onderwijs 

of ondernemerschap. Soortgelijke problemen werden ontdekt bij de indicatoren CR05, CR06, CR08 

en CR09 die een variant op CR02 en CR03 vormen, maar van toepassing waren op langdurig werkloze 

en inactieve NEET’s. 

124. Een belangrijk element voor het bepalen van zowel de referentie- als de streefwaarden 

voor de prestatie-indicatoren is de vaststelling van het verwachte succespercentage van de 

deelnemers. In Kroatië en Portugal werden verschillende succespercentages gehanteerd, al 

naar gelang de status van de deelnemers bij aanvang, waarbij inactieve NEET’s een lager 

verwacht succespercentage hadden. Er werd echter geen bewijs geleverd ter onderbouwing 

van de verschillende gehanteerde percentages. In Spanje en Italië waren de gehanteerde 

verwachte succespercentages dezelfde, ongeacht of de deelnemers inactief of werkloos 

waren, aangezien er geen statistische correlatie bestond tussen hun status bij aanvang en 

hun succespercentage. 

125. Wat betreft de in het referentiejaar te bereiken streefdoelen werd geconstateerd dat 

niet alle lidstaten verwachtten vooruitgang te zullen boeken ten opzichte van de 

uitgangssituatie. Zo waren in het Franse nationale YEI-/ESF-OP de te bereiken doelstellingen 

vergelijkbaar met die welke in het verleden reeds werden waargenomen. Waar hogere 
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geraamde succespercentages als streefdoelen werden gesteld, werden deze niet, of slechts 

in zeer algemene zin, onderbouwd. 

126. De betrouwbaarheid van de referentiescenario’s en de streefdoelen die in alle lidstaten 

werden vastgesteld, konden niet worden beoordeeld omdat ofwel de onderliggende 

ondersteunende gegevens ons niet ter beschikking werden gesteld, ofwel - als deze al 

werden verstrekt - deze niet van voldoende kwaliteit werden geacht. 

127. Om de lidstaten te ondersteunen en de consistentie in de rapportage van de 

resultaatindicatoren te waarborgen, bracht de Commissie richtsnoeren uit met de 

minimumvereisten waaraan elk monitoringsysteem moet voldoen om de in de 

verordeningen voorgeschreven taken te kunnen uitvoeren

Kwesties rond richtsnoeren van de Commissie over gegevensverzameling 

27

128. Volgens de richtsnoeren van de Commissie moeten YEI-/ESF-resultaatindicatoren 

weergeven of de deelnemers de YEI-maatregel hebben afgerond, of zij vervolgens een 

aanbieding hebben gekregen of dat hun situatie feitelijk veranderd is, ongeacht of zij de 

maatregel hebben afgerond, en of de aanbieding al dan niet verband houdt met hun 

deelname aan de uit het YEI/ESF ondersteunde maatregel. Een persoon die een in het kader 

van het YEI/ESF gecofinancierde maatregel of actie niet afrondt, kan dus worden meegeteld 

als positief resultaat vanuit het oogpunt van ontvangen en aanvaarde aanbiedingen, wat 

betekent dat de YEI-/ESF-indicatoren niet langer de toegevoegde waarde van een YEI-

maatregel evalueren. Bij deze benadering bestaat het risico dat de resultaten te rooskleurig 

worden voorgesteld (zie 

. 

tekstvak 9

                                                      

27 Bijlage D - Practical guidance on data collection and validation, mei 2016. 

). 
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Tekstvak 9 - Te hoge YEI-resultaten aangegeven 

Laten we het geval nemen van een NEET die was aangemerkt als deelnemer in een eenjarig 

opleidingsprogramma dat zou moeten leiden tot een kwalificatie waarmee hij/zij de arbeidsmarkt 

zou kunnen betreden, en laten we aannemen dat deze persoon na zes maanden, zonder de opleiding 

te hebben afgerond en een certificaat te hebben behaald, uit de maatregel stapt om bijvoorbeeld 

een baan voor twee maanden in een compleet andere sector aan te nemen. In de richtsnoeren van 

de Commissie wordt gesuggereerd dat deze persoon moet worden geacht de YEI-maatregel niet te 

hebben afgerond, maar een aanbieding te hebben ontvangen nadat hij/zij uit de maatregel is gestapt 

en binnen vier weken na het doorlopen van de YEI-maatregel een aanbieding te hebben aanvaard. 

De indicator zou in dat geval de aangeboden baan in verband met de YEI-maatregel brengen, hoewel 

dit in feite niet het geval is. 

129. Op basis van deze interpretatie kan moeilijk worden gemeten of de YEI-maatregelen 

hebben bijgedragen tot de duurzame integratie van NEET’s op de arbeidsmarkt. 

130. Bovendien staat in de richtsnoeren van de Commissie expliciet dat voor 

resultaatindicatoren alle aanbiedingen, ongeacht de kwaliteit ervan, in aanmerking moeten 

worden genomen om de situatie van een persoon vier weken en vervolgens zes maanden na 

zijn/haar deelname aan de gecofinancierde maatregel duidelijk te bepalen. De richtsnoeren 

geven geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer een aanbieding meetelt voor de 

resultaatindicatoren vanwege een nogal rekbare interpretatie van de voorwaarde “na 

vertrek”. Aanbiedingen die tijdens de YEI-ondersteuning worden ontvangen, worden 

meegeteld als resultaat, evenals die welke geen verband houden met de in het kader van het 

YEI gesubsidieerde aanbieding, en die welke het resultaat zijn van het eigen initiatief van de 

deelnemer. 

131. Ook wordt in de richtsnoeren van Commissie bepaald dat bij de resultaatindicatoren 

“degenen die als gevolg van de maatregel een kwalificatie hebben behaald” moeten worden 

meegeteld28

                                                      

28 Bijlage D - Practical guidance on data collection and validation, mei 2016, blz. 95. 

. Wanneer de YEI-maatregel inhoudt dat een gecertificeerde opleiding is 

verstrekt die een diploma heeft opgeleverd, wordt de betrokkene bijvoorbeeld meegeteld 
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als iemand die de maatregel betreffende kwalificatie op zinnige wijze heeft afgerond. Dit 

behaalde resultaat wordt echter opnieuw meegeteld als een resultaat in de gerapporteerde 

indicatoren van de situatie vier weken en zes maanden na dato. Deze situatie werd 

opgemerkt tijdens het bezoek aan Spanje. 

132. Een andere kwestie die vragen oproept over de richtsnoeren van de Commissie, betreft 

deelnemers die een aanbieding in het kader van een YEI-actie ontvangen, maar dat niet 

aanvaarden. In de richtsnoeren staat dat deze aanbieding moet worden meegeteld als 

positief resultaat, zelfs wanneer zij wordt geweigerd en niet past bij het profiel van de 

betrokkene. 

133. Ook is er het geval waarin een YEI-deelnemer een andere aanbieding ontvangt (die ook 

door het YEI wordt gesubsidieerd), op hetzelfde ofwel een ander gebied. Indien de 

betrokkene de tweede aanbieding aanvaardt, wordt hij/zij geacht de voorgaande maatregel 

niet te hebben afgerond, en tegelijkertijd wordt hij/zij ook geacht een aanbieding te hebben 

ontvangen die toe te schrijven is aan het YEI. In feite wordt deze persoon tweemaal geteld 

en “concurreren” de YEI-middelen op ondoelmatige wijze om dezelfde persoon. 

134. Gezien het bovenstaande concluderen wij dat de interpretatie door de Commissie in 

haar richtsnoeren leidt tot situaties waarin de gegevens die worden gebruikt voor 

rapportage van de resultaatindicatoren de impact van in het kader van het YEI 

gecofinancierde maatregelen niet nauwkeurig weergeven en de resultaten vaak te 

rooskleurig worden voorgesteld. 

Lidstaten hebben de aanvullende voorfinanciering voor YEI-/ESF-OP’s slechts gedeeltelijk 

gebruikt 

135. In mei 2015 stelde de Commissie voor het initiële voorfinancieringspercentage voor de 

specifieke YEI-/ESF-toewijzing te verhogen tot 30 % (in plaats van de normale 1 %) met als 

doel de jeugdwerkloosheid snel aan te pakken29

                                                      

29 Verordening (EU) nr. 2015/779 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 tot 
wijziging van Verordening (EU) nr. 1304/2013, inzake een aanvullend initieel 

. Dezelfde verordening schrijft ook voor dat 
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50 % van het aanvullende bedrag aan voorfinanciering, ofwel 14,5 % van de totale YEI-

middelen die worden toegewezen aan de lidstaten, wordt onderbouwd door indiening van 

de tussentijdse betalingsaanvragen per 23 mei 2016. De lidstaten die niet aan deze 

voorwaarde voldoen, zijn verplicht het totale aanvullende initiële voorfinancieringsbedrag 

terug te betalen. 

136. Afgezien van Portugal, dat erin slaagde het totale aanvullende initiële 

voorfinancieringsbedrag dat tot 23 mei 2016 was ontvangen te onderbouwen, waren de 

overige bezochte lidstaten slechts in staat om betalingsaanvragen in te dienen die 

gelijkstaan met een fractie van de ontvangen aanvullende voorfinanciering, variërend van de 

door Frankrijk verantwoorde 58 % tot 32 % in het geval van Spanje (zie figuur 13

137. In 2016 vroeg de Commissie Spanje om terugbetaling van 273,6 miljoen euro omdat het 

verantwoorde bedrag lager was dan 50 %. Dit leidde echter niet tot verlies van EU-

financiering voor de lidstaat, aangezien de totale toegewezen EU-bijdrage ongewijzigd bleef. 

). 

Figuur 13

 

 - Percentage aanvullende YEI-voorfinanciering die per 23 mei 2016 is 

verantwoord 

Bron: SFC2014. 

                                                      
voorfinancieringsbedrag dat wordt uitgekeerd aan door het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 
gesteunde operationele programma's (PB L 126 van 21.5.2015, blz. 1). 
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138. Het feit dat lidstaten het toegenomen volume aan voorfinanciering slechts gedeeltelijk 

konden gebruiken, wijst erop dat de Commissie bij het voorstellen van een vermeerdering 

van de aanvullende voorfinanciering de tijd heeft onderschat die gemoeid is met het 

opzetten van passende structuren voor het besteden en terugvorderen van uitgaven. 

De gerapporteerde resultaten blijven achter bij de verwachtingen voor in het kader van 

het YEI/ESF ondersteunde maatregelen 

139. De resultaten van het YEI moeten duidelijk worden aangetoond en gecommuniceerd, en 

gericht zijn op specifieke monitoring- en evaluatieregelingen30 naast het jaarlijkse 

standaarduitvoeringsverslag dat voor elk ESF-OP bij de Commissie moet worden ingediend31

140. Voor de vijf bezochte lidstaten hebben wij de jaarlijkse uitvoeringsverslagen doorgelicht 

om de sinds 2013 geboekte vooruitgang na te gaan. Onze analyse heeft geen betrekking op 

Kroatië, aangezien de overeenkomst inzake de YEI-subsidie pas in november 2015 werd 

ondertekend en er pas in het tweede halfjaar van 2015 met de uitvoering werd begonnen. 

Bovendien verschafte het jaarlijkse uitvoeringsverslag 2015 voor Spanje geen 

geactualiseerde cijfers maar werden de cijfers over 2014 daarin gerapporteerd

. 

32

141. Eind 2015 hebben de lidstaten in verschillende mate de streefdoelen voor YEI-output 

verwezenlijkt: in Frankrijk (Nord-Pas-de-Calais) waren de initiële streefdoelen voor output, 

d.w.z. het aantal deelnemers, al overtroffen (111 %), terwijl in Italië slechts ongeveer 23 % 

van het initiële streefdoel was bereikt (zie 

. 

figuur 14.1

                                                      

30 Artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1304/2013. 

). 

31 Artikel 50, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013. 

32 Het jaarlijks uitvoeringsverslag 2015 voor Spanje omvatte geen cijfers die waren bijgewerkt ten 
opzichte van de schattingen die als onderdeel van het eerste jaarlijks uitvoeringsverslag waren 
verstrekt. Dit hield verband met het besluit van de nationale autoriteiten om geen cijfers te 
rapporteren die betrekking hadden op acties die nog niet officieel geselecteerd of slechts ten 
dele uitgevoerd waren. 
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Figuur 14

 

 - Gerealiseerd met YEI/ESF-middelen per eind 20151 

1 Gegevens voor Spanje hebben slechts betrekking op 2014. 

Bron: Jaarlijks uitvoeringsverslag 2015. 

142. Ook varieert het aandeel van de deelnemers dat de in het kader van het YEI/ESF 

gefinancierde jongerengarantieregeling volledig heeft doorlopen: wij merken met name op 

dat minder dan een derde van de deelnemers de maatregel heeft afgerond in het geval van 
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vragen op over de doeltreffendheid van de in het kader van het YEI/ESF gefinancierde 

jongerengarantiemaatregelen (zie figuur 14.2

143. Uit de door de lidstaten gerapporteerde informatie blijkt ook dat de inactieve NEET-

groep er het minste baat bij heeft gehad. Zo kwam in Portugal geen van de deelnemers uit 

de groep inactieven. Bovendien had slechts 1 % van de deelnemers in de vijf bezochte 

lidstaten een handicap, was 8 % immigrant (waarvan 95 % zich in Frankrijk bevond) en kwam 

22 % uit een huishouden met werklozen (Portugal maakte hier 50 % van uit). 

). 

144. Uit de uitgavenniveaus die in de jaarlijkse uitvoeringsverslagen 2015 werden 

gerapporteerd, blijkt dat alleen Portugal in de loop van het jaar een betalingsaanvraag ter 

hoogte van 47 % van de totale YEI-/ESF-begroting had ingediend. Afgezien van Spanje, dat 

geen enkel bedrag aan vastgelegde uitgaven had opgegeven, legden de overige lidstaten 

24 % (Italië) tot 85 % (Frankrijk - Nord-Pas-de-Calais) van de totale begroting vast 

(zie 

Beperkte gebruikmaking van YEI-/ESF-financiering eind 2015 

figuur 15). 

Figuur 15

 

 - Percentage vastgelegde uitgaven per eind 2015 

Bron: Jaarlijks uitvoeringsverslag 2015. 
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steunmaatregelen te bieden, met het risico dat de aanvullende voorfinanciering aan de 

Commissie moet worden terugbetaald (zie de paragrafen 135-138). Met het oog hierop 

lieten veel lidstaten weten dat zij nog niet de relevante administratieve regelingen hadden 

getroffen om de gedane uitgaven te certificeren (d.w.z. dat zij de beheers- en 

certificeringsautoriteiten nog niet hadden aangewezen). Een probleem dat zij in dit opzicht 

gemeen hadden, was het opzetten van een IT-systeem dat kon waarborgen dat de uitgaven 

traceerbaar waren. 

146. De lidstaten dienen ten minste tweemaal gedurende de programmeringsperiode een 

evaluatie te verrichten om de doeltreffendheid, efficiëntie en impact van ESF-/YEI-steun na 

te gaan. De eerste evaluatie moest uiterlijk 31 december 2015

Vertragingen bij de uitvoering beperkten de waarde van de eerste evaluaties van YEI-/ESF-

steunmaatregelen 

33

147. Onze analyse wees uit dat, aangezien de programma’s zich nog in een vroege fase 

bevonden, in geen van de door de lidstaten ingediende evaluatieverslagen de efficiëntie, 

kosteneffectiviteit en impact van de in het kader van het YEI gefinancierde maatregelen 

werden nagegaan. Beperkingen in de monitoringsystemen en het gebrek aan betrouwbare 

gegevens hadden ook gevolgen voor de kwaliteit van deze evaluaties. Met name Spanje, 

Kroatië en Portugal meldden problemen die zij hadden ondervonden bij het uitvoeren van 

het voor het beheer van de informatiedatabase gebruikte IT-systeem. 

 zijn afgerond, en de tweede 

uiterlijk 31 december 2018. 

148. Op basis van het bovenstaande zijn wij van mening dat, hoewel de eerste evaluaties in 

de verordening voor 31 december 2015 waren gepland, vertragingen in de uitvoering het 

nut ervan beperkten. 

                                                      

33 Artikel 19, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1304/2013. 
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Problemen met de uitvoering bevestigd door rechtstreekse steekproeven van individuele 

gevallen 

149. Wij onderzochten ook de individuele gevallen voor een steekproef van 175 personen 

die deelnamen aan maatregelen in het kader van de jongerengarantie die door het YEI/ESF 

waren gecofinancierd. Er werden 35 personen willekeurig geselecteerd in elke lidstaat 

behalve Frankrijk, waar 20 deelnemers uit het nationale OP werden geselecteerd en nog 

eens 15 uit het OP Nord-Pas-de-Calais. 

150. Bij het instappen in de jongerengarantieregeling was 78 % van alle geselecteerde 

deelnemers werkloos, 14 % inactief en voldeed 8 % niet aan de criteria om als NEET te 

worden aangemerkt (zie figuur 16.1). Bovendien was 11 % van de deelnemers met de 

maatregel begonnen voordat de jongerengarantie van start was gegaan, of vielen ze buiten 

de in het OP vastgestelde leeftijdsgroep34

                                                      

34 De Spaanse subsidiabiliteitsregels vereisten voorafgaande registratie in de 
jongerengarantiedatabase, het Sistema nacional de Garantía Juvenil. Bovendien bleek, hoewel 
Spanje de Commissie had gevraagd of het de leeftijd voor begunstigden van het YEI-OP op 
3.12.2015 kon verhogen, dat sommige deelnemers vóór die datum al ouder dan 25 jaar waren. 

, waardoor zij niet in aanmerking kwamen voor 

cofinanciering. 
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Figuur 16

 

 - Kenmerken van de YEI-deelnemers in de steekproef 

Bron: ERK, op basis van informatie over de personen, verstrekt door de lidstaten. 

151. 54 % van de deelnemers was geconcentreerd in de leeftijdsgroep van 22-25 jaar 

(zie figuur 16.2). Voorts had 80 % secundair of hoger onderwijs genoten, waaronder meer 

dan 30 % met tertiair onderwijs (zie figuur 16.3

152. 25 van de 175 personen die onder dit onderzoek vielen, hadden de jongerengarantie 

verlaten zonder een deugdelijke aanbieding voor een baan, een stage, onderwijs of een 

plaats in het leerlingstelsel te hebben ontvangen. De overige 150 ontvingen wel een 

aanbieding, waarbij stages alleen al 45 % van de aanbiedingen uitmaakten (zie 

). Deze aantallen bevestigen dat de mensen 

die het meeste baat hebben bij het YEI, degenen zijn die het best gekwalificeerd en opgeleid 

zijn. 

figuur 17
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). In 

de 25 gevallen waarin geen aanbieding werd ontvangen, kwam dat ofwel doordat de 

begunstigden uitvielen, of doordat de begeleidende maatregel verstreek zonder dat deze tot 

een aanbieding leidde. Dit was het geval in Frankrijk, waar sommige aanbieders van de 

jongerengarantie na vier maanden stopten met steunverlening aan de NEET’s wegens een 

verkeerde interpretatie van de viermaandenregel. 
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Figuur 17

 

 - Soorten aanbiedingen 

Bron: ERK, op basis van door de lidstaten verstrekte informatie over personen. 

153. Over Italië dient te worden opgemerkt dat er in alle gevallen in de steekproef (negen 

personen) waarin mensen een stageplaats accepteerden, aanzienlijke vertragingen in 

betalingen optraden (ten minste twee maanden). Italië erkende dat de vertraging bij de 

betaling een terugkerend algemeen probleem was bij stages, en niet alleen bij de 

steekproef. De gemiddelde vertraging bij het ontvangen van de betaling bedroeg namelijk 

64 dagen. 

154. Tussen de registratie voor de jongerengarantie en de aanvaarding van de aanbieding 

lagen gemiddeld 112 dagen (dus minder dan vier maanden). In 27 % van de gevallen 

verstreken er tussen de registratie en de aanvaarding echter meer dan vier maanden, en in 

7 % van de gevallen verstreek er één jaar. 

155. Op basis van de criteria van de lidstaten voor een deugdelijke aanbieding werden de 

aanbiedingen aan de deelnemers in 91 % van de gevallen als deugdelijk beschouwd. Er 

werden echter discrepanties aangetroffen tussen de profielen van de deelnemers en de 

aanbiedingen (zie tekstvak 10

45 %

29 %

8 %

18 %

Stage Baan Plaats in het leerlingstelsel Onderwijs

). 
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Tekstvak 10 - Voorbeelden van discrepanties tussen individuele profielen en aanbiedingen 

Iemand met een universitair diploma in weg- en waterbouwkunde en met drie jaar beroepservaring 

als wiskundedocent kreeg een stage van één jaar op een talenschool aangeboden, terwijl de 

opleiding tot doel had zijn vaardigheden als docent te ontwikkelen en hem te leren hoe hij in de klas 

moest optreden. Na negen maanden stopte de deelnemer met de stage om weer werkloos te 

worden. 

Iemand met een universitair diploma in arbeidsverhoudingen kreeg een baan voor twee weken als 

bouwvakker aangeboden, terwijl in zijn dossier niets stond over ervaring op dit gebied of enige 

interesse in dergelijk werk. 

Iemand met een master in forensische en rechtspsychologie kreeg een opleiding in marketing en 

management aangeboden zonder dat de betrokkene blijk had gegeven van enige interesse hierin. 

156. Ten tijde van het onderzoek had 62 % van de deelnemers de maatregel afgerond, nam 

23 % nog steeds deel aan de maatregel en had 15 % de ontvangen maatregel verlaten 

(ongeveer twee derde in Kroatië) (zie figuur 18.1). 

Figuur 18

 

 - Mate waarin de maatregelen geheel zijn doorlopen en de huidige status van de 

deelnemers 

Bron: ERK, op basis van informatie over de personen, verstrekt door de lidstaten. 
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157. De duurzaamheid van de integratie van de deelnemers op de arbeidsmarkt is nog een 

uitdaging. 38 % van de deelnemers had een baan of nam deel aan onderwijsmaatregelen, 

maar 19 % van de deelnemers had opnieuw de NEET-status. Bovendien is voor 27 % van de 

deelnemers (hoofdzakelijk in Spanje, Frankrijk en Italië) de situatie onbekend 

(zie figuur 18.2

158. De aanbiedingen van banen en stages gaven betere percentages voor de integratie van 

de deelnemers op de arbeidsmarkt te zien (zie 

). 

figuur 18.3). Dit valt deels te verklaren uit het 

feit dat deelnemers aan deze maatregelen minder ver van de arbeidsmarkt af stonden, de 

hoogste opleidingsniveaus hadden en over meerdere jaren beroepservaring beschikten. Via 

plaatsing in het leerlingstelsel kon het best worden voorkomen dat mensen weer in de NEET-

status vervielen. Dit houdt verband met de duur waarvoor leerlingplaatsen worden 

aangeboden, namelijk één tot drie jaar. 

159. Hoewel de zeven lidstaten vooruitgang hadden geboekt met de uitvoering van de 

jongerengarantie en er enkele resultaten waren bereikt, blijft de huidige situatie meer dan 

drie jaar na de vaststelling van de aanbeveling van de Raad achter bij de aanvankelijke 

verwachtingen die waren gewekt bij de inwerkingstelling van de jongerengarantie, die erop 

gericht is dat alle NEET’s binnen vier maanden een deugdelijke aanbieding krijgen. 

Bovendien was de bijdrage van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief aan de 

verwezenlijking van de doelstellingen van de jongerengarantie in de vijf bezochte lidstaten 

ten tijde van de controle zeer beperkt. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Evaluatie van de vooruitgang van de uitvoering van de jongerengarantie 

160. Onze evaluatie, op basis van de verwachtingen die werden gewekt door de vereisten uit 

de aanbeveling van de Raad waarin de jongerengarantie wordt voorgesteld, is dat nog geen 

van de lidstaten had gewaarborgd dat alle NEET’s de gelegenheid kregen om binnen vier 

maanden een aanbieding aan te nemen, die hun duurzame integratie op de arbeidsmarkt 

zou ondersteunen. Aangezien de jongerengarantie berust op een aanbeveling van de Raad, 

dus “zachte wetgeving”, is de uitvoering ervan afhankelijk van de goede wil van de lidstaten. 
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161. Met betrekking tot de voortgang die is geboekt bij de identificatie en registratie van 

NEET’s constateerden wij dat het aandeel geregistreerde NEET’s eind 2015 geen opvallende 

stijging te zien geeft; bovendien was de bijdrage van de jongerengarantie moeilijk te 

evalueren (zie de paragrafen 36-42). 

162. Voor diezelfde periode varieerde het niveau van uittredingen in positieve zin uit de 

jongerengarantie tussen de bezochte lidstaten, waarbij een baan de meest voorkomende 

reden was om daaruit te stappen. Voor 2014 betrof het aantal uittredingen in positieve zin 

slechts ongeveer de helft van het totale aantal registraties, dat in 2015 steeg tot 62 % (zie de 

paragrafen 43-50). 

163. Bovendien werd in 2014 bij 70 % van de uittredingen in positieve zin de termijn van vier 

maanden in acht genomen. In 2015 verslechterde de situatie echter voor vier van de 

bezochte lidstaten; hierbij daalde het algehele gemiddelde tot 59 % (zie de paragrafen 51 

en 52). 

164. Wat de duurzaamheid van uittredingen in positieve zin betreft, analyseerden wij de 

beschikbare informatie voor de deelnemers zes, twaalf en achttien maanden nadat zij de 

jongerengarantie verlieten. Wij constateerden dat de mate van duurzaamheid van zes tot 

twaalf tot achttien maanden geleidelijk verslechterde (zie de paragrafen 53-59). 

Aanbeveling 1 

Voor toekomstige initiatieven op het gebied van werkgelegenheid dienen de lidstaten en de 

Commissie het volgende te doen: 

- de verwachtingen in goede banen leiden door realistische en haalbare doelstellingen en 

streefdoelen vast te stellen; 

- evaluaties van tekorten en marktanalyses verrichten alvorens de regelingen op te zetten. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: zodra een nieuw initiatief wordt voorgesteld. 
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Analyse van de factoren die de resultaten van de jongerengarantie beïnvloeden 

Ongeschikte strategieën om alle NEET’s te bereiken 

165. De lidstaten hebben geen geschikte strategieën met duidelijke mijlpalen en 

doelstellingen opgezet om alle NEET’s te bereiken. Sommige lidstaten hebben zich zelfs niet 

op alle jongeren gericht, zoals wel was voorgeschreven in de aanbeveling van de Raad, maar 

slechts op een subpopulatie. Bovendien was het in sommige gevallen aan de NEET’s om zich 

proactief op te stellen door aan de regeling deel te gaan nemen. Er zijn dus meer 

inspanningen nodig om die jongeren te ondersteunen die het verst van de arbeidsmarkt af 

staan, een conclusie die gedeeld werd door de Commissie in haar mededeling35

166. Relevante belanghebbenden kunnen belangrijke actoren zijn bij het bereiken van hen 

die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Zij speelden weliswaar tot op zekere hoogte een 

rol in alle bezochte lidstaten, maar er moet duidelijk worden omschreven hoe zij moeten 

worden betrokken en hoe zij zo efficiënt en doeltreffend mogelijk kunnen bijdragen aan het 

proces (zie de paragrafen 68-70). 

 (zie de 

paragrafen 61-67). 

167. De inactieve NEET-populatie (die het verst van de arbeidsmarkt af staat) bleef in de 

bezochte lidstaten stabiel met circa 2 miljoen personen tussen 2013 en eind maart 2016, 

terwijl de populatie werkloze NEET’s daalde van 2,7 miljoen tot 2,3 miljoen personen (zie de 

paragrafen 71 en 72). 

                                                      

35 COM(2016) 646 final. 
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Aanbeveling 2 

De lidstaten dienen passende strategieën op te zetten om hun volledige NEET-populatie vast 

te stellen teneinde deze te registreren. In deze strategieën moeten concrete en meetbare 

jaarlijkse doelstellingen worden uiteengezet, en moeten de belangrijkste uitdagingen 

worden vastgesteld, alsmede adequate actieplannen om hieraan het hoofd te bieden. De 

Commissie dient de lidstaten in dit opzicht te ondersteunen. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: medio 2018. 

Geen raming van kosten en beschikbare financiering door lidstaten 

168. Hoewel het werkgelegenheidsbeleid in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de 

lidstaten valt, was geen van de zeven bezochte lidstaten in staat om een raming te geven 

van de verwachte bijkomende kosten die gemoeid zijn met het binnen vier maanden doen 

van een aanbieding aan alle NEET’s. Bovendien presenteerden hun YGIP’s een reeks 

maatregelen die de NEET’s op basis van de ESI-financiering voor 2014-2020 zou worden 

aangeboden, met name in het kader van het YEI en het ESF (zie de paragrafen 73-75). 

169. In vergelijking met de geraamde kosten voor de uitvoering van de jongerengarantie op 

EU-niveau zou volgens recent onderzoek van de IAO en Eurofound het volume aan voor 

2014-2020 beschikbare YEI-/ESF-financiering slechts een klein deel van het vereiste bedrag 

vertegenwoordigen. Het is dan ook niet mogelijk om enkel met de beschikbare middelen uit 

de EU-begroting alle jongeren te bereiken die werkloos worden of het formeel onderwijs 

verlaten, terwijl die verwachting wel door de aanbeveling van de Raad werd gewekt (zie de 

paragrafen 76-78). 
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Aanbeveling 3 

De lidstaten dienen een volledig overzicht te bieden van de kosten die gemoeid zijn met de 

uitvoering van de jongerengarantie voor de gehele NEET-populatie. Op basis van deze 

raming dienen zij de maatregelen die in verband daarmee moeten worden uitgevoerd, te 

prioriteren op basis van de beschikbare financiering. 

Wanneer de lidstaten hierom verzoeken, dient de Commissie hen bij dit proces te 

ondersteunen. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: medio 2018. 

Problemen met de duurzame integratie van NEET’s 

170. Uit onze evaluatie blijkt dat er geen uitgebreide analyse van de NEET-populatie heeft 

plaatsgevonden. Wel hebben alle bezochte lidstaten discrepanties tussen vaardigheden in 

diverse studies onder de loep genomen, maar er werd onvoldoende rekening gehouden met 

hun conclusies bij het omschrijven van de soorten en aantallen aanbiedingen die in de YGIP’s 

moesten worden opgenomen (zie de paragrafen 81-83). 

171. Alle lidstaten hebben nagedacht over een definitie van een deugdelijke aanbieding, en 

hoewel de ideeën hierover uiteenlopen, bestaan er wel enkele gemeenschappelijke criteria. 

In de YGIP’s van drie lidstaten wordt de definitie nogal algemeen geformuleerd en wordt 

deze direct gekoppeld aan duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Hoewel dit een 

welkome ontwikkeling is, vormt het op zichzelf nog geen garantie voor positieve resultaten 

van deelname aan de jongerengarantie, aangezien toereikende economische groei een 

eerste vereiste is voor duurzame integratie van NEET’s op de arbeidsmarkt (zie de 

paragrafen 89-91). 

172. Wij belichtten dit probleem hierboven in het onderdeel over de resultaten, waarbij we 

aantoonden dat het aandeel van de uittredingen in positieve zin mettertijd afnam nadat de 

deelnemers de regeling verlieten (na respectievelijk zes, twaalf, achttien maanden). Een 

adequate beoordeling van vaardigheden en een behoorlijke profilering met het oog op de 
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vraag vanuit de arbeidsmarkt zijn van essentieel belang voor meer duurzaamheid (zie de 

paragrafen 84-88). 

Aanbeveling 4 

De Commissie dient samen met het EMCO normen voor kwaliteitscriteria te ontwikkelen en 

aan te dragen voor aanbiedingen die in het kader van de jongerengarantie worden gedaan. 

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat aanbiedingen slechts als deugdelijk worden 

aangemerkt als zij aansluiten op het profiel van de deelnemer en de vraag op de 

arbeidsmarkt, en leiden tot duurzame integratie op de arbeidsmarkt. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: medio 2018. 

Matige kwaliteit van gegevens 

173. Alle bezochte lidstaten beschikten slechts over beperkte informatie over het soort 

bijstand dat NEET’s hadden ontvangen voordat de jongerengarantie van start ging, over het 

aantal aanbiedingen/verleende diensten en de bijbehorende kosten. Ook merkten wij 

verschillende inconsistenties op, alsmede kwesties rond de betrouwbaarheid van de door de 

lidstaten aan het EMCO gerapporteerde gegevens; deze waren van invloed op de 

vergelijkbaarheid. Er werden problemen, onder meer inzake de volledigheid van gegevens, 

opgemerkt in lidstaten die tal van aanbieders van de jongerengarantie kenden, maar geen 

gemeenschappelijk geharmoniseerd rapportagesysteem (zie de paragrafen 92-98). 

Aanbeveling 5 

De Commissie moet goede praktijken voor toezicht en rapportage vaststellen en verspreiden 

op basis van het overzicht dat zij heeft van bestaande systemen in de lidstaten. 

De lidstaten moeten hun toezicht- en rapportagesystemen verbeteren om regelmatig 

kwalitatief hoogstaande gegevens te verstrekken om de ontwikkeling van meer empirisch 

onderbouwd jeugdbeleid te bevorderen. Zij dienen met name de capaciteit voor follow-up 

van de deelnemers die de jongerengarantie verlaten, te verbeteren om het aantal gevallen 

van onbekende uittredingen zoveel mogelijk te beperken. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: medio 2018. 
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Beoordeling van de bijdrage van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief 

174. Aangezien de YEI-financiering de in het kader van het ESF beschikbare financiering 

aanvult en een belangrijk deel uitmaakt van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor 

de uitvoering van de jongerengarantie, gingen wij na hoe deze heeft bijgedragen tot de 

algehele uitvoering van de jongerengarantie. Wij concluderen dat de bijdrage van het YEI in 

de vijf bezochte lidstaten tot op heden zeer beperkt is gebleven wegens gebreken in de 

opzet van OP’s wat het YEI betreft, kwesties in verband met de meting van de YEI-resultaten 

en het feit dat beschikbaar gestelde aanvullende voorfinanciering slechts gedeeltelijk werd 

gebruikt. 

Gebreken in de opzet van OP’s wat het YEI betreft 

175. Geen van de vijf bezochte lidstaten heeft een algehele beoordeling gemaakt van de 

kenmerken van de NEET-populatie en er was geen behoorlijke evaluaties van tekorten 

verricht door de nationale autoriteiten. Het totale aantal NEET’s dat gebruikmaakte van YEI-

financiering, werd vastgesteld op basis van het toe te wijzen bedrag, zonder dat werd 

nagegaan om wat voor soort aanbieding het ging en wat de eenheidskosten waren. Hoewel 

zij waren geraadpleegd, klaagden bepaalde betrokken belanghebbenden over de 

transparantie van de procedure en waren zij van mening dat het ontbrak aan behoorlijk 

overleg (zie de paragrafen 102-111). 

Aanbeveling 6 

De Commissie dient door haar goedkeuringsproces van wijzigingen van OP’s - met name met 

het oog op ophanden zijnde significante verhogingen van YEI-financiering - te waarborgen 

dat de lidstaten een globale evaluatie van de kenmerken van de NEET-populatie verrichten 

om ervoor te zorgen dat de YEI-maatregelen in de OP’s adequaat voorzien in de behoeften 

van jongeren. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: wijziging van OP’s na verhoging van de begrotingstoewijzing 

voor YEI. 
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Risico dat het YEI/ESF in de plaats komt van nationale financiering 

176. De bezochte lidstaten waren niet in staat om te bevestigen of YEI-/ESF-middelen voor 

een nettostijging in de aan NEET’s toegewezen overheidsuitgaven zouden zorgen. Er bestaat 

dus een risico dat YEI-/ESF-middelen niet resulteren in een nettostijging in de voor NEET’s 

beschikbare financiering en dat zij ten minste gedeeltelijk in de plaats zullen komen van 

uitgaven die voorheen uit de nationale begrotingen werden bekostigd. Volgens onze 

inschatting van de YEI-/ESF-OP’s/assen bestonden de meeste maatregelen waarvoor YEI-

financiering zou worden ontvangen reeds eerder, waardoor een dergelijk risico toeneemt 

(zie de paragrafen 112-116). 

De kwaliteit van gegevens en de richtsnoeren voor gegevensverzameling van de 

Commissie waren van invloed op de meting van de YEI-resultaten 

177. Wij concluderen dat de betrouwbaarheid van de referentiescenario’s en de voor de YEI-

resultaatindicatoren gestelde streefdoelen niet in alle bezochte lidstaten kon worden 

beoordeeld omdat ofwel de onderliggende gegevens niet ter beschikking werden gesteld, 

ofwel deze - als ze al werden verstrekt - kwalitatief te wensen overlieten (zie de 

paragrafen 119-126). 

178. Bovendien leidde de interpretatie die de Commissie in haar richtsnoeren aan 

gegevensverzameling geeft, tot situaties waarin de voor rapportage van resultaatindicatoren 

gebruikte gegevens de impact van in het kader van het YEI gecofinancierde maatregelen niet 

nauwkeurig weergeven en waarin de resultaten vaak te rooskleurig worden voorgesteld (zie 

de paragrafen 127-134). 

Aanbeveling 7 

De Commissie dient haar richtsnoeren over gegevensverzameling te herzien om het risico op 

te rooskleurig voorgestelde resultaten tot een minimum te beperken. In het bijzonder: 

- dienen de YEI-resultaatindicatoren uitsluitend te rapporteren over de situatie van YEI-

deelnemers die de maatregel geheel hebben doorlopen, waarbij hun situatie na vier 

weken en na zes maanden na afronding daarvan wordt beoordeeld. 
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- In het geval van opleidingsmaatregelen die gericht zijn op certificering, moet het behalen 

ervan niet nogmaals worden meegerekend als bereikt resultaat na vier weken en zes 

maanden na de afronding daarvan. 

De lidstaten dienen hun referentiewaarden en streefdoelen dienovereenkomstig te herzien. 

Termijn voor tenuitvoerlegging: september 2017, op tijd om de lidstaten in de gelegenheid 

te stellen dit op te nemen in hun jaarlijks uitvoeringsverslag 2017. 

Voorfinanciering voor YEI-/ESF-OP’s niet volledig gebruikt 

179. Zowel de Commissie als de lidstaten hebben de tijd onderschat die nodig is om ter 

plaatse de nodige administratieve regelingen te treffen om te beginnen met het besteden en 

aanvragen van de YEI-middelen, waardoor de lidstaten slechts gedeeltelijk gebruikmaken 

van de aanvullende voorfinanciering. Eind 2015 had alleen nog Portugal een 

betalingsaanvraag bij de Commissie ingediend. Spanje werd verzocht om 273,6 miljoen euro 

terug te betalen (zie de paragrafen 135-138). 

De gerapporteerde resultaten blijven achter bij de verwachtingen voor in het kader van 

het YEI/ESF ondersteunde maatregelen 

180. Op basis van onze doorlichting van de gerapporteerde resultaten in de jaarlijkse 

uitvoeringsverslagen van de bezochte lidstaten constateerden wij een uiteenlopende mate 

van verwezenlijking van de streefdoelen voor YEI-output en verschillen in het percentage 

deelnemers dat de maatregel had afgerond. Ook merkten wij op dat de groep inactieve 

NEET’s het minste baat had gehad bij de geboden steun en dat er tot eind 2015 beperkt 

gebruik was gemaakt van de YEI/ESF-financiering (zie de paragrafen 138-142). 

181. Hoewel de eerste evaluaties van het YEI op grond van de verordening vóór 31 december 

2015 moesten plaatsvinden, beperkten vertragingen in de uitvoering het nut ervan (zie de 

paragrafen 144-148). 
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Problemen met de uitvoering bevestigd door rechtstreekse steekproeven van individuele 

gevallen 

182. De resultaten van de steekproef wezen uit dat de mensen die het meeste baat hadden 

bij de in het kader van het YEI gecofinancierde maatregelen, degenen waren die het 

eenvoudigst te bereiken waren, terwijl de meest kwetsbare groepen 

ondervertegenwoordigd waren. Er werden problemen ontdekt rond de subsidiabiliteit van 

de deelnemers, en de duurzaamheid van de integratie van de deelnemers op de 

arbeidsmarkt vormde een uitdaging. Ook waren er tekortkomingen in de profilering van 

individuele deelnemers en de geschiktheid van ontvangen aanbiedingen (zie de 

paragrafen 149-158). 

Dit verslag werd door kamer II, onder leiding van mevrouw Iliana IVANOVA, lid van de 

Rekenkamer, vastgesteld te Luxemburg op haar vergadering van 8 maart 2017. 

 Voor de Rekenkamer 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 President 
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Monitoring van de jongerengarantie: verschillen tussen de lidstaten in 
de verstrekte gegevens 

BIJLAGE 

 IE ES FR HR IT PT SK 

Leeftijdsgroep 18-24 
jaar 

15-29 
jaar 

16-25 
jaar 

15-29 
jaar 

15-29 
jaar 

15-29 
jaar 

15-29 
jaar 

Ingangsdatum Januari 
2014 

Juli 
2014 

Januari 
2014 

Januari 
2014 

Mei 
2014 

Maart
 2013 

Januari 
2014 

Deelnemers IE ES FR HR IT PT SK 

Uitsluitend nieuwe starters: nieuwe starters in het jaar (met 
inbegrip van herinschrijving)  X X   X   

Nieuwe starters plus initiële voorraad: nieuwe starters in het 
jaar (met inbegrip van herinschrijving) plus alle personen die 

reeds geregistreerd stonden toen de YG van start ging  
   X  X X 

Doorlopende rapportage: nieuwe starters in het jaar (met 
inbegrip van herinschrijving)   X     

Kenmerken van deelnemers IE ES FR HR IT PT SK 

Instappen in de YG valt samen met registratie als werkloze 
(of met het ingaan van een aanvraag van een volledige 

werkloosheidsuitkering) 
X   X  X X 

Individuele aanvraag van YG-dienst gevolgd door validering 
van NEET-status (niet duidelijk of personen als werkloos 

geregistreerd moeten staan) 
 X      

Individuele aanvraag om in de YG te mogen stappen, gevolgd 
door beoordeling van status     X   

Onbekend   X     

Voorraad IE ES FR HR IT PT SK 

Al degenen die momenteel in het kader van de YG 
geregistreerd staan (en geen aanbieding hebben aanvaard) 

Omvat per definitie uitsluitend personen die zijn ingestapt sinds de 
YG van start ging (in 2014) 

X X   X   

Al degenen die momenteel in de YG geregistreerd staan (en geen 
aanbieding hebben aanvaard), ongeacht datum van registratie    X  X X 

Al degenen die thans geregistreerd staan (en geen 
aanbieding hebben aanvaard), ongeacht datum van 

registratie 
  X     

Uittredingen IE ES FR HR IT PT SK 

Alle uittredingen van het jaar betekent per definitie dat er in 
2014 ook mensen bijkwamen X X   X   

Alle uittredingen van het jaar   X     
Alle uittredingen van het jaar, met inbegrip van degenen die 
deel uitmaakten van de initiële voorraad en die aanvankelijk 

al geregistreerd stonden voordat de YG van start ging 
   X  X X 

Volledigheid van gegevens over uittredingen (in positieve zin) per 
bestemming IE ES FR HR IT PT SK 

JA  X   X X  

Gedeeltelijk X  X X   X 
Volledigheid van gegevens over uittredingen (in negatieve zin) per 

bestemming IE ES FR HR IT PT SK 

JA X   X  X X 

Gedeeltelijk     X   

NEE  X X     

Volledigheid van verschillende situaties in de follow-upgegevens IE ES FR HR IT PT SK 

JA X X  X X X X 

NEE   X     
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Duur IE ES FR HR IT PT SK 

Gemeten vanaf registratiedatum X X   X   

Gemeten vanaf de registratiedatum - elke looptijd is mogelijk   X     
Gemeten vanaf de startdatum van de YG (voor degenen die 

reeds onder de voorraad vóór de YG vielen) en de 
registratiedatum (nieuwe deelnemers in de loop van het jaar) 

   X  X X 

 

Specifieke opmerkingen
 

: 

Ierland: 
• Plaatsingen in het leerlingstelselvallen onder onderwijs. 
 
Spanje: 
• De oorspronkelijke doelgroep omvatte 15-24-jarigen; deze werd in 2015 uitgebreid met 

25-29-jarigen. 
• Alle uittredingen worden gerapporteerd als zijnde gesubsidieerd. Niet duidelijk of/hoe 

aanbiedingen vanuit de vrije markt worden meegeteld. Om die reden worden voor 
Spanje de gegevens gebruikt die door de PES worden gestuurd, aangezien deze ook niet-
gesubsidieerde aanbiedingen omvatten. 

• Follow-upgegevens van 2014 na zes maanden met betrekking tot verschillende situaties 
slechts volledig voor werkenden en werklozen. 

 
Frankrijk: 
• Frankrijk verstrekte gegevens voor twee aanbieders: Pôle emploi en Missions locales. 
• Aangezien er een risico van dubbeltelling bestaat, zijn de gegevensreeksen niet 

samengevoegd en geven de tabellen met de resultaten van de gegevensverzameling 
slechts gegevens weer van de aanbieder die de grootste populatie jongeren bestrijkt 
(Pôle emploi). 

 
Kroatië: 
• Plaatsingen in het leerlingstelsel vallen onder onderwijs. 
 
Italië: 
• Deelnamen in Italië voor 2014 bestrijken de periode mei 2014-december 2014, zodat 

een aanzienlijk deel van de deelnemers niet de gelegenheid zal krijgen om vier maanden 
mee te doen. 

 
Portugal: 
• Uittredingen naar werkloosheid omvatten deelnemers aan kortlopende opleidingen (25-
300 uur). 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER 

"JEUGDWERKLOOSHEID — HEEFT HET EU-BELEID EEN VERSCHIL GEMAAKT? 

EEN EVALUATIE VAN DE JONGERENGARANTIE EN HET 

JONGERENWERKGELEGENHEIDSINITIATIEF" 

SAMENVATTING 

Over dit verslag 

De Commissie vindt dat de resultaten van de uitvoering van de jongerengarantie niet achterblijven 

bij de aanvankelijke verwachtingen. 

De Commissie erkent dat er nog extra inspanningen nodig zijn om alle jongeren een tijdig aanbod 

van hoge kwaliteit voor te leggen, maar beklemtoont dat de jongerengarantie positieve resultaten 

heeft opgeleverd. Zoals benadrukt in de mededeling van de Commissie (COM/2016/646) "Drie jaar 

jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief", heeft de jongerengarantie vooral een 

sterke stimulans gegeven aan structurele hervormingen en beleidsinnovatie, gebieden die buiten het 

bereik van dit verslag vallen. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen VI tot en met VIII: 

De Commissie vindt dat de resultaten van de uitvoering van de jongerengarantie niet achterblijven 

bij de aanvankelijke verwachtingen. De Commissie merkt op dat de conclusies van de Rekenkamer 

gebaseerd zijn op een beoordeling van de aspecten die worden beschreven in de werkingssfeer van 

de audit. In de mededeling van de Commissie van oktober 2016 (COM/2016/646) "Drie jaar 

jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief" wordt gewezen op eerste positieve 

resultaten en bijkomende essentiële elementen, zoals de stimulans die de jongerengarantie heeft 

gegeven aan structurele hervormingen en beleidsinnovatie. Dit is erkend door de Europese Raad, 

die op 15 december 2016 voor de voortzetting van de jongerengarantie heeft gepleit en de 

toegenomen steun voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (JWI) heeft verwelkomd. Bovendien 

heeft de Raad Epsco van 8 december 2016 bevestigd dat de tot dusver uitgevoerde maatregelen en 

hervormingen eerste positieve resultaten hebben opgeleverd. 

De Commissie erkent in haar mededeling van oktober dat de jongerengarantie nog niet alle jongeren 

die werkloos zijn geworden of de school hebben verlaten, heeft bereikt en zij vermeldt een aantal 

belangrijke gebieden die voor verbetering vatbaar zijn (er moet bijvoorbeeld meer aandacht worden 

geschonken aan niet-geregistreerde NEET’s en laaggeschoolden). 

De Commissie is van mening dat het JWI een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de 

jongerengarantie in deze lidstaten. Ondanks vertragingen in sommige lidstaten zijn in 2016 gestaag 

vorderingen bij de uitvoering gemaakt. In juli 2016 hadden reeds 1,4 miljoen mensen deelgenomen 

aan een door het JWI ondersteunde maatregel in de 20 in aanmerking komende lidstaten. Eind 

november 2016 was dit aantal gestegen tot 1,6 miljoen mensen. Het JWI wordt door al deze 

lidstaten gezien als een belangrijk mechanisme of instrument waarmee de jongerengarantie 

operationeel kan worden gemaakt. In sommige gevallen wordt het JWI gebruikt om de meeste of 

alle geplande maatregelen in het kader van de jongerengarantie te ondersteunen (bijvoorbeeld in 

Spanje waar 80 % van deze maatregelen door het JWI worden gefinancierd). In Italië is het JWI de 

drijvende kracht achter een belangrijke hervorming geworden en het JWI heeft er geleid tot de 

oprichting van nieuwe diensten voor arbeidsvoorziening voor jongeren. 

In de mededeling van de Commissie (COM/2016/646) "Drie jaar jongerengarantie en 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief" wordt op deze resultaten nader ingegaan. 
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Hoewel het nog te vroeg is om de resultaten te evalueren (aangezien nog niet alle maatregelen zijn 

afgerond en vele jongeren nog steeds steun krijgen), kunnen we nu al zeggen dat het JWI een van 

de eerste doelstellingen heeft verwezenlijkt: de werkgelegenheid voor jongeren heeft een centrale 

plaats gekregen in de politieke besluitvorming van de lidstaten. 

IX. 

Eerste bullet: De Commissie is van oordeel dat de aanbeveling in de eerste plaats tot de lidstaten is 

gericht. 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de Commissie en is 

voornemens passende maatregelen te formuleren wanneer nieuwe initiatieven worden voorgesteld. 

De Commissie erkent ten volle dat het belangrijk is de verwachtingen niet te hoog te spannen en 

realistische doelstellingen te formuleren, maar beklemtoont toch het belang van een ambitieuze 

beleidsdoelstelling, die ertoe heeft bijgedragen dat bij de beleidsvorming aandacht aan de 

jongerengarantie is geschonken. 

Tweede bullet: De Commissie is van oordeel dat de aanbeveling in de eerste plaats tot de lidstaten 

is gericht. 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de Commissie en is 

voornemens passende maatregelen te formuleren wanneer nieuwe initiatieven worden voorgesteld. 

Bij de voorbereiding van de YGIP’s van de lidstaten heeft de Commissie de lidstaten verzocht 

belangrijke structurele problemen en specifieke nationale tekortkomingen op te sporen en te 

analyseren en een indicatief tijdschema op te stellen voor de geleidelijke uitvoering van de 

jongerengarantie, indien gepland. 

X. 

Eerste bullet: De Commissie merkt op dat de aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

De Commissie verleent de lidstaten al steun bij de ontwikkeling van strategieën om meer jongeren 

te bereiken door financiële steun en beleidsadvies te verlenen in de vorm van technische bijstand, 

capaciteitsopbouw en wederzijds leren. 

Tweede bullet: De Commissie merkt op dat de aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

De Commissie pleit inderdaad voor een beter overzicht van de geraamde kosten van alle geplande 

maatregelen ter uitvoering van de jongerengarantie. Waar mogelijk en op verzoek van de lidstaten 

zal zij steun aan dit proces verlenen. De specifieke voorwaarden voor deze steun kunnen in dit 

stadium echter nog niet worden vastgesteld. 

Derde bullet: De Commissie merkt op dat de aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

Vierde bullet: De Commissie merkt op dat deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

XI. 

Eerste bullet: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de 

Commissie en zij zal nagaan of het mogelijk is normen voor kwaliteitscriteria te bespreken in de 

context van de werkzaamheden inzake de monitoring van de jongerengarantie in het EMCO. 

Tweede bullet: De Commissie aanvaardt de aanbeveling en beschouwt de aanbeveling als 

gedeeltelijk uitgevoerd. 

De Commissie werkt op dit gebied al nauw met de lidstaten samen, met name via de 

werkzaamheden in de EMCO Indicators Group, de steun voor lidstaten die gegevens meedelen in 
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het kader van het Indicator Framework, en de gerichte steun van de IAO aan drie lidstaten in het 

kader van het initiatief van de EG en de IAO inzake jongerenwerkgelegenheid. 

Derde bullet: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling niet. 

De verordeningen vereisen niet specifiek dat de kenmerken van de verschillende subgroepen 

jongeren die door het JWI worden gesteund, in het operationele programma gedetailleerd worden 

beoordeeld. 

Niettemin werkt de Commissie met de lidstaten in verschillende fora samen om steun te verlenen 

voor activiteiten die specifiek gericht zijn op inactieve jongeren. De Commissie zal de lidstaten in 

dit verband blijven adviseren bij de ontwikkeling van maatregelen die zijn toegesneden op de 

behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen waarop het JWI is toegespitst. 

Vierde bullet: De Commissie aanvaardt deze aanbeveling niet. 

Door alleen de situatie van JWI-deelnemers te meten die de activiteit hebben voltooid, bestaat het 

risico dat de resultaten onvoldoende worden gerapporteerd. Bovendien zou de door de Rekenkamer 

voorgestelde revisie de grondreden voor de metingen veranderen, terwijl de gemeenschappelijke 

resultaatindicatoren voor alle lidstaten verplicht zijn en met de lidstaten zijn overeengekomen. 

De Commissie benadrukt dat de telmethode voor het JWI gebaseerd is op de afspraken voor ESF-

indicatoren, met name het tellen van positieve uittredingen, onafhankelijk van de voltooiing van de 

maatregelen. Bovendien zou elke wijziging van de bestaande regels een aanzienlijke last voor de 

lidstaten meebrengen en de vergelijkbaarheid bemoeilijken van gegevens die voor de wijziging van 

de afspraken zijn gerapporteerd. 

Een beoordeling is nodig om vast te stellen of de resultaten voor een deelnemer direct zijn toe te 

schrijven aan het JWI (of ESF). Dit is niet mogelijk binnen het monitoringsysteem. 

De Commissie zal haar inspanningen voortzetten om meer duidelijkheid over de monitoring te 

scheppen door advies te blijven verlenen en de lidstaten om feedback te verzoeken in de 

verschillende relevante fora. 

OPMERKINGEN 

40. Deze procedure was bedoeld om een betrouwbaar nationaal register voor de jongerengarantie te 

creëren. 

48. De Slowaakse projecten in het kader van de jongerengarantie zijn hoofdzakelijk gericht op 

langdurig werkloze jongeren. Het succespercentage bij deze moeilijk te plaatsen groepen is over het 

algemeen lager omdat ze meer geneigd zijn om het programma vroegtijdig te verlaten. 

52. De Commissie vindt dit resultaat bijzonder positief gezien de strenge eisen van het Indicator 

Framework: uittredingen uit de JG gebeuren bij het ingaan op een aanbieding en niet bij de 

aanvaarding ervan. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op paragraaf 63 en tekstvak 2: 

Hoewel de NEET-indicator van groot belang voor de beleidsvorming is en de beste beschikbare 

maatstaf voor de monitoring van de jongerengarantie vormt, is het belangrijk de heterogeniteit van 

NEET's te analyseren om een beter inzicht te verwerven in de kenmerken en behoeften van de 

verschillende subgroepen. De lidstaten kunnen zo de meest dringende initiatieven en maatregelen 

voor de herintegratie van jongeren in de arbeidsmarkt of het onderwijs vaststellen in het kader van 

de geleidelijke uitvoering van de jongerengarantie. Sinds 2017 en in het kader van de in de 

aanbeveling van de Raad vermelde geleidelijke uitvoering heeft Italië maatregelen genomen om de 

doelgroep te verruimen. 
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64. In Spanje bepaalt het koninklijk besluit van 23 december 2016 dat jongeren die zich als 

werkloze registeren (of opnieuw registreren) bij de openbare dienst voor arbeidsvoorziening, 

automatisch worden geregistreerd bij de nationale jongerengarantie. 

75. 

Eerste alinea: De Commissie pleit voor een beter overzicht van de geraamde kosten van alle 

geplande maatregelen ter uitvoering van de jongerengarantie in elke lidstaat, maar zij is er zich ook 

van bewust dat voor alle ramingen van de kosten van een jongerengarantie voorbehoud geldt, 

aangezien de uitvoering van de jongerengarantie in veel lidstaten grondige structurele hervormingen 

van de opleidings- en onderwijsstelsels en de structuren voor het zoeken naar werk vergt om de 

overgang van school naar werk ingrijpend te verbeteren en de inzetbaarheid van jongeren te 

vergroten. 

Dat is de reden waarom de middelen die voor de uitvoering van een jongerengarantie nodig zijn, 

sterk van lidstaat tot lidstaat kunnen verschillen. Hoewel aanzienlijke financiële steun van de EU 

beschikbaar is, is het van cruciaal belang nationale middelen te investeren ter ondersteuning van 

jonge NEET’s en ter uitvoering van de noodzakelijke hervormingen. In de nationale begrotingen 

moet hieraan prioriteit worden verleend. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 77 en 78: 

Binnen de ESF/JWI-toewijzing vormt het door de Rekenkamer vermelde bedrag van 12,5 miljard 

euro niet het totale bedrag van de voor de jongerengarantie geprogrammeerde financiële middelen, 

aangezien de lidstaten in het kader van andere investeringsprioriteiten middelen hebben toegewezen 

voor maatregelen die de jongerengarantie uitvoeren. Ongeveer 11 miljard euro is toegewezen voor 

maatregelen (bijvoorbeeld de modernisering van de diensten voor arbeidsvoorziening en 

maatregelen voor zelfstandigen) die ook de werkgelegenheid van jongeren indirect zullen 

ondersteunen. Ongeveer 27 miljard euro is toegewezen voor thematische doelstelling 10 

(onderwijs), waarvan met name jongeren profiteren. 

78. Zoals hierboven vermeld, bedragen de middelen uit het ESF en het JWI om de aanbeveling van 

de Raad met betrekking tot de jongerengarantie uit te voeren, meer dan 12,5 miljard euro. De 

Commissie heeft de lidstaten ook advies verleend en aangespoord meer middelen uit het ESF en de 

nationale begroting toe te wijzen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken
1
. 

85. In Frankrijk verschillen de procedures van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening (Pôle 

Emploi) en de Missions Locales, maar dit is gerechtvaardigd omdat de Missions Locales een 

specifieke doelgroep hebben (voornamelijk laaggeschoolde jongeren). Tegelijkertijd zal Trajam 

(een gemeenschappelijk toezicht op beide systemen vanaf 2017) een overzicht van de twee 

systemen bieden en in indicatoren voor de follow-up voorzien om het toezicht te verbeteren. 

Er worden gemeenschappelijke diagnostische instrumenten ontwikkeld voor zowel 

onderwijsactoren (PSAD) als werkgelegenheidsactoren (ML). 

95. De verzameling van gegevens in 2015 is kwalitatief duidelijk verbeterd vergeleken met 2014. 

Een aantal landen hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de methodes voor het verzamelen 

en/of samenstellen van hun monitoringgegevens met betrekking tot de jongerengarantie aan te 

passen met het oog op meer samenhang met de specificaties van het Indicator Framework. Ook de 

                                                       

1  Guidance on implementing the Youth Employment Initiative – European Social Fund thematic paper – September 2014 – European 

Commission – Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. 
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kwalitatieve gegevens over de kenmerken van aanbiedingen zijn verbeterd. Deze inspanningen 

dragen bij tot een betere vergelijkbaarheid van de gegevens tussen landen, ook al zijn er nog een 

aantal specifieke kwesties waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de 

resultaten. 

Het is zaak de gegevens over de follow-up te verbeteren (voor acht landen zijn nog geen gegevens 

beschikbaar) en het aantal onbekende bestemmingen in de gegevens over de uittredingen en de 

follow-up te verminderen. 

97. De Commissie merkt op dat het Franse monitoringsysteem hiaten vertoont, omdat als gevolg 

van de wet "Informatique et Libertés" van 1978 er geen gemakkelijke manier is om een persoon 

doorheen het systeem te identificeren (bij gebrek aan één persoonlijk administratief nummer), 

waardoor het gevaar bestaat dat personen dubbel worden geteld. Daarom is besloten het verzamelen 

van gegevens te beperken tot de twee belangrijkste aanbieders van openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening (Pôle Emploi en Missions Locales). 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 102 en 103: 

Artikel 16 van de ESF-verordening bepaalt dat het JWI zich moet richten op jongeren jonger dan 

25 jaar of jonger dan 30 jaar die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. De 

verordening vereist echter geen gedetailleerde beoordeling van de kenmerken van de verschillende 

subgroepen jongeren. In het kader van gedeeld beheer is het aan de lidstaten om de doelgroep van 

het JWI vast te stellen. Een aantal lidstaten heeft besloten de middelen uit het JWI vooral aan 

specifieke doelgroepen te besteden en het ESF te gebruiken voor andere maatregelen ten behoeve 

van de moeilijkst te bereiken groepen jongeren. 

De Commissie heeft verschillende instrumenten gebruikt om de doelpopulatie van het JWI te 

beoordelen tijdens de besprekingen met de lidstaten over de programma’s. In de eerste plaats heeft 

de Commissie zich gebaseerd op de ex-ante-evaluatie, die deel uitmaakte van alle operationele 

programma’s (conform artikel 26, lid 4, en artikel 55 van de verordening gemeenschappelijke 

bepalingen (VGB)). Bovendien moesten  de lidstaten in het geval van het JWI voldoen aan een ex-

antevoorwaarde: ze moesten beschikken over een strategisch beleidskader voor de bevordering van 

de jongerenwerkgelegenheid. 

In de tweede plaats heeft de Commissie de lidstaten verzocht om in hun operationele programma’s 

een op hun eigen beoordeling gebaseerde beschrijving van de belangrijkste doelgroepen jongeren 

van het JWI op te nemen, met name met betrekking tot de leeftijdsgroep. 

Tot slot heeft de Commissie de lidstaten advies verleend over de wijze waarop de doelgroep van het 

JWI kan worden vastgesteld
2
. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 104 tot en met 106: 

De verordeningen bepalen niet dat de lidstaten de verschillende subgroepen van de bevolking 

waarop het JWI zich richt, moeten specificeren. De maatregelen die in Frankrijk door het JWI 

worden gesteund, zijn echter duidelijk gericht op laaggekwalificeerde jongeren die ver van de 

arbeidsmarkt af staan: ongeveer 40 % van de totale begroting is uitsluitend voor deze groep 

bestemd. Volgens het jaarlijks uitvoeringsverslag 2015 had 45,9 % van de deelnemers geen diploma 

hoger secundair onderwijs. 

                                                       

2  Guidance on implementing the Youth Employment Initiative – European Social Fund thematic paper - September 2014 - European 

Commission – Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, blz. 7. 
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108. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de VGB zorgen de lidstaten voor de voorbereiding en de 

uitvoering van de programma’s op het passende territoriale niveau overeenkomstig hun 

institutionele, wettelijke en financiële kader. Dit vloeit daarom voort uit de specifieke institutionele 

organisatie van de lidstaat. 

In Spanje is er een gemeenschappelijke catalogus van aanbiedingen, die in de jongerengarantiewet 

op nationaal niveau is vastgesteld. Elke regio met bevoegdheden op het gebied van actief 

arbeidsmarktbeleid heeft het recht die aanbiedingen te selecteren die het best aansluiten op de 

sociale en economische situatie in de regio. 

111. Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de VGB bereiden de lidstaten de 

partnerschapsovereenkomst en de operationele programma’s voor in overeenstemming met hun 

institutionele en wettelijke kader. Deze procedures moeten transparant zijn en borg staan voor de 

raadpleging en de betrokkenheid van alle relevante partners, ook in overeenstemming met de 

bepalingen van de Europese gedragscode voor partnerschappen (artikel 5 en artikel 26 van de 

VGB). De verordeningen vereisen de betrokkenheid en de raadpleging van alle relevante partners. 

Het operationele programma moet bijgevolg informatie verstrekken over de maatregelen die zijn 

genomen om de partners bij de voorbereiding van het operationele programma te betrekken. 

In Portugal is — wat betreft de voorbereiding van het JWI-onderdeel van het operationele 

programma — de samenwerking/de validering met betrekking tot het YGIP als geldig beschouwd. 

De overlegprocedures voor het OP zijn nageleefd. 

113. Artikel 95 van de verordening verplicht de lidstaten niet de overheidsuitgaven voor bepaalde 

soorten maatregelen of doelgroepen te verhogen. Wel moeten de lidstaten de structurele 

overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen structurele uitgaven op een bepaald niveau houden. 

Overeenkomstig artikel 95, lid 4, en bijlage X wordt de naleving van de additionaliteit, indien van 

toepassing, alleen op regionaal of zelfs nationaal niveau geverifieerd en niet per soort maatregel of 

doelgroep. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 115 en 116: 

Artikel 95 en bijlage X van de VGB vereisen geen nettostijging van het aantal personen dat onder 

eerder uit hoofde van de nationale begroting gefinancierde maatregelen valt. Wel bepalen de 

verordeningen dat de financiële middelen moeten worden gebruikt voor maatregelen die bijdragen 

tot de in de operationele programma’s vastgestelde specifieke doelstellingen en 

investeringsprioriteiten. 

119. Naast het door de Rekenkamer beschreven vereiste heeft de Commissie ruim vóór de 

discussies in 2013 twee achtergronddocumenten over het vaststellen en aanpassen van streefcijfers 

voor het ESF ter beschikking gesteld van de lidstaten. Verder heeft de Commissie de lidstaten om 

een methodologisch document verzocht, als de informatie ter ondersteuning van het 

referentiescenario niet in de ex-ante-evaluatie kon worden gevonden. De Commissie is van mening 

dat deze bepalingen samen toereikend waren. 

120. De aanpak van de lidstaten bij het vaststellen van referentiewaarden is in overeenstemming 

met het verleende advies en maakt gebruik van relevante statistische gegevens. 

121. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 119. 

122. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 119. 

123. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 119. 

Bij de raming van de referentiewaarden voor de indicatoren is rekening gehouden met vroegere 

beleidsmaatregelen/maatregelen die als doelstellingen werden beschouwd en/of doelgroepen. Het 

was echter de eerste keer dat een dergelijke methode werd gebruikt en dat de gefinancierde 
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werkgelegenheids- en opleidingsmaatregelen specifieke jonge inactieve NEET's als één van de 

doelgroepen omvatten. Hierdoor was het moeilijk het referentiescenario vast te stellen en resultaten 

te extrapoleren. Voor Portugal vormde het gebrek aan historische gegevens over inactieve NEET’s 

het belangrijkste obstakel. 

Tekstvak 8 — Vastgestelde tekortkomingen in de opzet van referentiewaarden in Portugal 

Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 119. 

124. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 119. 

125. Zie het antwoord van de Commissie op de paragrafen 119 en 120, met name wat betreft de 

noodzaak rekening te houden met de macro-economische omstandigheden en de mate van ambitie 

bij het vaststellen van streefcijfers. 

In Frankrijk weerspiegelen de verwachte succespercentages het feit dat het merendeel van de 

uitgevoerde maatregelen bestemd is voor laaggeschoolde jongeren die ver van de arbeidsmarkt af 

staan, en berusten op ervaringen uit het verleden en het geschatte identificatiepercentage van de 

NEET’s. 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 128 tot en met 134: 

De Commissie benadrukt dat de methode voor het JWI gebaseerd is op de afspraken voor ESF-

indicatoren, met name het tellen van alle positieve uittredingen, met inbegrip van vroegtijdige 

uittredingen. De Commissie heeft de lidstaten advies
3
 verleend over het meten van 

gemeenschappelijke resultaatindicatoren. Met name mogen positieve uittredingen slechts één keer 

worden geteld wanneer een deelnemer dezelfde activiteit herhaalt. Daarom acht de Commissie het 

risico beperkt. Voorts moeten de beheersautoriteiten de doeltreffendheid, de efficiëntie en het effect 

van het JWI (met inbegrip van de duurzaamheid van de resultaten) ten minste twee keer tijdens de 

duur van het programma evalueren. 

138. De Commissie heeft voorgesteld de voorfinanciering in het kader van het JWI te verhogen om 

een aantal lidstaten te helpen die bij gebrek aan financiële middelen problemen hadden om 

maatregelen te nemen of voort te zetten. Uit de laatste verslagen van de lidstaten blijkt dat de 

aanvullende voorfinanciering een positief effect op het terrein heeft gehad. Ook al konden sommige 

lidstaten onvoldoende uitgaven declareren om zich van de aanvullende voorfinanciering te 

verzekeren, toch heeft de aanvullende voorfinanciering de uitvoering gestimuleerd. Bovendien moet 

worden opgemerkt dat de meeste lidstaten erin geslaagd zijn zich van de aanvullende 

voorfinanciering te verzekeren. 

142. De reden waarom een betrekkelijk groot aantal deelnemers de maatregel in Frankrijk niet 

afrondt, is dat een aanzienlijk percentage met een positief resultaat uittreedt voor het einde van de 

regeling. Uit het jaarlijks uitvoeringsverslag 2015 blijkt dat 53 % van de deelnemers positief is 

uitgetreden hetzij vóór het einde van de regeling (bijvoorbeeld omdat ze een baan hebben 

gevonden, het meest gewenste resultaat), hetzij bij het einde van de regeling. 

143. Het is aan de lidstaten om de doelgroep van het JWI vast te stellen. Aangezien het JWI over 

beperkte middelen beschikt, hebben de lidstaten besloten deze middelen op bepaalde doelgroepen 

toe te spitsen en het ESF (of de nationale begroting) voor andere doelgroepen te gebruiken. 

                                                       

3  Monitoring and Evaluation of European Cohesion Fund – European Social Fund – Programming period 2014-2020 – June 2015 – Annex D – 

Practical Guidance on data collection and validation – May 2016 
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De Commissie vindt het feit dat de deelnemers in Portugal niet tot de inactieve NEET-groep 

behoorden normaal, en wel om de volgende redenen: 

- ten tijde van de audit waren alleen de maatregelen van de openbare dienst voor arbeidsvoorziening 

via het JWI gefinancierd. De ODA werkt voornamelijk op twee manieren met de werkloze NEET-

groep samen: stages en werkgelegenheidssteun; 

- de jongerengarantie in Portugal is begonnen met een beoordeling van de NEET-situatie van alle al 

bij de openbare dienst voor arbeidsvoorziening geregistreerde jongeren. Aan hen werd prioriteit 

verleend. 

- uit de gegevens in figuur 5 blijkt dat het NEET-percentage representatiever is in de groep 

werklozen dan in de groep inactieven. 

145. Het feit dat sommige lidstaten er niet in geslaagd zijn zich van de aanvullende voorfinanciering 

te verzekeren, betekent niet dat zij een trage start hadden bij de uitvoering van maatregelen in het 

kader van het JWI. In veel gevallen hadden de lidstaten voldoende uitgaven, maar konden zij geen 

aanspraak maken op de aanvullende voorfinanciering omdat zij niet voldeden aan de noodzakelijke 

voorwaarde voor de indiening van betalingsaanvragen bij de Commissie (d.w.z. zij hadden nog 

geen beheers- en certificeringsautoriteiten aangewezen). 

147. Bij de evaluaties van het JWI zijn de beschikbare gegevens optimaal gebruikt. 

Bij de meeste door de lidstaten bij de Commissie ingediende eerste evaluaties van het JWI werd 

vooral aandacht geschonken aan het ontwerp van de goedgekeurde maatregelen, de relevantie van 

de maatregelen en de uitvoering van de activiteiten. 

148. Aangezien de uitgaven sinds september 2013 subsidiabel waren, is de Commissie van mening 

dat de resultaten van de evaluatie nuttig waren om de programma’s voor de resterende periode te 

sturen. 

153. De Commissie volgt deze kwestie nauwlettend. De beheersautoriteit van het JWI tracht samen 

met de regio's nieuwe oplossingen voor de betaling van stages in het kader van het programma te 

vinden en zo vertragingen te verminderen. 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 159 en 160: 

De Commissie vindt dat de resultaten van de uitvoering van de jongerengarantie niet achterblijven 

bij de aanvankelijke verwachtingen. De Commissie merkt op dat de conclusies van de Rekenkamer 

gebaseerd zijn op een beoordeling van de aspecten die worden beschreven in de werkingssfeer van 

de audit. In de mededeling van de Commissie van oktober 2016 (COM/2016/646) "Drie jaar 

jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief" wordt gewezen op eerste positieve 

resultaten en bijkomende essentiële elementen, zoals de stimulans die de jongerengarantie heeft 

gegeven aan structurele hervormingen en beleidsinnovatie. Dit is erkend door de Europese Raad, 

die op 15 december 2016 voor de voortzetting van de jongerengarantie heeft gepleit en de 

toegenomen steun voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief heeft verwelkomd. Bovendien heeft 

de Raad Epsco van 8 december 2016 bevestigd dat de tot dusver uitgevoerde maatregelen en 

hervormingen eerste positieve resultaten hebben opgeleverd. 

De Commissie erkent in haar mededeling van oktober dat de jongerengarantie nog niet alle jongeren 

die werkloos zijn geworden of de school hebben verlaten, heeft bereikt en zij vermeldt een aantal 

belangrijke gebieden die voor verbetering vatbaar zijn (er moet bijvoorbeeld meer aandacht worden 

geschonken aan niet-geregistreerde NEET’s en laaggeschoolden). 



 

10 

De Commissie is van mening dat het JWI een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de 

jongerengarantie in deze lidstaten. Ondanks vertragingen in sommige lidstaten zijn in 2016 gestaag 

vorderingen bij de uitvoering gemaakt. In juli 2016 hadden reeds 1,4 miljoen mensen deelgenomen 

aan een door het JWI ondersteunde maatregel in de 20 in aanmerking komende lidstaten. Eind 

november 2016 was dit aantal gestegen tot 1,6 miljoen mensen. Het JWI wordt door al deze 

lidstaten gezien als een belangrijk mechanisme of instrument waarmee de jongerengarantie 

operationeel kan worden gemaakt. In sommige gevallen wordt het JWI gebruikt om de meeste of 

alle geplande maatregelen in het kader van de jongerengarantie te ondersteunen (bijvoorbeeld in 

Spanje waar 80 % van deze maatregelen door het JWI worden gefinancierd). In Italië is het JWI de 

drijvende kracht achter een belangrijke hervorming geworden en het JWI heeft er geleid tot de 

oprichting van nieuwe diensten voor arbeidsvoorziening voor jongeren. 

In de mededeling van de Commissie (COM/2016/646) "Drie jaar jongerengarantie en 

jongerenwerkgelegenheidsinitiatief" wordt op deze resultaten nader ingegaan. 

Hoewel het nog te vroeg is om de resultaten te evalueren (aangezien nog niet alle maatregelen zijn 

afgerond en vele jongeren nog steeds steun krijgen), kunnen we nu al zeggen dat het JWI een van 

de eerste doelstellingen heeft verwezenlijkt: de werkgelegenheid voor jongeren heeft een centrale 

plaats gekregen in de politieke besluitvorming van de lidstaten. 

161. In haar mededeling van oktober 2016 erkent de Commissie dat meer inspanningen moeten 

worden geleverd ten behoeve van de jongeren die het verst van de arbeidsmarkt af staan. Er zijn al 

eerste concrete resultaten, maar de jongerengarantieregelingen hebben nog niet alle jongeren die 

werkloos zijn geworden of de school hebben verlaten, bereikt en jongeren in de meest kwetsbare 

situaties (onder meer laaggeschoolden en niet-geregistreerde NEET’s) zijn ondervertegenwoordigd 

bij de begunstigden van de JG. 

Zoals vermeld in de mededeling, heeft de jongerengarantie de nadruk echter verschoven naar 

vroegtijdige interventie en niet-ingeschreven NEET’s, lacunes in de dienstverlening duidelijk aan 

het licht gebracht en geleid tot nieuwe maatregelen om meer jongeren te bereiken. De 

jongerengarantie heeft ook bijgedragen aan het slopen van de muren tussen verschillende 

beleidsterreinen en het opbouwen van levensvatbare partnerschappen tussen belangrijke actoren die 

tot taak hebben meer jongeren te bereiken. 

Op grond van de cijfers betreffende het gemiddelde jaarlijkse aantal jongeren in de voorbereidende 

fase van de jongerengarantie in 2014 en 2015 hebben sommige lidstaten de legitieme keuze 

gemaakt hun jongerengarantieregelingen geleidelijk uit te voeren. Alleen op middellange termijn — 

nadat extra gegevens zijn verzameld — kan de Commissie de voortgang beoordelen bij de 

identificatie en registratie van NEET’s. 

163. De Commissie vindt deze resultaten bijzonder positief gezien de strenge eisen van het 

Indicator Framework: uittredingen uit de JG doen zich voor bij het ingaan op een aanbieding en niet 

bij de aanvaarding ervan. Bovendien is — voor de EU als geheel — het percentage tijdige en 

positieve uittredingen (ingaan op een aanbieding binnen vier maanden) uit de jongerengarantie in 

2015 gestegen vergeleken met 2014. Ook het percentage positieve situaties zes maanden na 

uittreding en het percentage door de jongerengarantie bereikte NEET-jongeren is in de EU als 

geheel gestegen. 

Aanbeveling 1 

Eerste alinea: De Commissie is van oordeel dat de aanbeveling in de eerste plaats tot de lidstaten is 

gericht. 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de Commissie en is 

voornemens passende maatregelen te formuleren wanneer nieuwe initiatieven worden voorgesteld. 
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De Commissie erkent ten volle dat het belangrijk is de verwachtingen niet te hoog te spannen en 

realistische doelstellingen te formuleren, maar beklemtoont toch het belang van een ambitieuze 

beleidsdoelstelling, die ertoe heeft bijgedragen dat bij de beleidsvorming aandacht aan de 

jongerengarantie is geschonken. 

Tweede alinea: De Commissie is van oordeel dat de aanbeveling in de eerste plaats tot de lidstaten 

is gericht. 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de Commissie en is 

voornemens passende maatregelen te nemen wanneer nieuwe initiatieven worden voorgesteld. 

Bij de voorbereiding van de YGIP’s van de lidstaten heeft de Commissie de lidstaten verzocht 

belangrijke structurele problemen en specifieke nationale tekortkomingen op te sporen en te 

analyseren en een indicatief tijdschema op te stellen voor de geleidelijke uitvoering van de 

jongerengarantie, indien gepland. 

165. De Commissie is het ermee eens dat meer inspanningen moeten worden geleverd om die 

jongeren te steunen die het verst van de arbeidsmarkt af staan, maar herinnert de Rekenkamer eraan 

dat de aanbeveling van de Raad een geleidelijke uitvoering van de jongerengarantie toestaat en dat 

er geen specifieke streefdatum is vastgesteld voor de uitvoering van de jongerengarantie voor alle 

NEET's. 

Bovendien was het bereiken van meer jongeren een belangrijk element in de benadering van de 

lidstaten ten aanzien van de jongerengarantie. De meeste lidstaten hebben jongeren aangemoedigd 

zich te registreren en twee derde van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening heeft 

maatregelen genomen om meer jongeren te bereiken bij de uitvoering van de jongerengarantie. In 

dit verband was het nuttig de voorlichting, de toegankelijkheid en het dienstenaanbod te verbeteren, 

niet alleen via online inschrijvingen en gerichte campagnes, maar ook via centrale contactpunten, 

mobiele of gedecentraliseerde diensten en proactieve acties met een groter aantal partners. 

Aanbeveling 2 

De Commissie merkt op dat de aanbeveling in de eerste plaats tot de lidstaten is gericht. 

De Commissie aanvaardt de aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de Commissie en merkt 

op dat zij de aanbeveling al uitvoert. De Commissie verleent de lidstaten al steun bij de 

ontwikkeling van strategieën om meer jongeren te bereiken door financiële steun en beleidsadvies 

te verlenen in de vorm van technische bijstand, capaciteitsopbouw en wederzijds leren. 

168. De middelen die nodig zijn voor de uitvoering van een jongerengarantie, kunnen sterk van 

lidstaat tot lidstaat verschillen. In veel lidstaten volstaan de middelen van de EU wellicht niet om de 

voor de JG vereiste ambitieuze hervormingen uit te voeren en moeten ze met nationale middelen 

worden aangevuld. 

De Commissie pleit echter voor een beter overzicht van de geraamde kosten van alle geplande 

maatregelen ter uitvoering van de jongerengarantie in elke lidstaat, maar zij is er zich ook van 

bewust dat voor alle ramingen van de kosten van een jongerengarantie voorbehoud geldt, aangezien 

de uitvoering van de jongerengarantie in veel lidstaten grondige structurele hervormingen van de 

opleidings- en onderwijsstelsels en de structuren voor het zoeken naar werk vergt om de overgang 

van school naar werk ingrijpend te verbeteren en de inzetbaarheid van jongeren te vergroten. 

169. De Commissie heeft altijd benadrukt dat — hoewel er aanzienlijke financiële steun van de EU 

voor de lidstaten beschikbaar is — ook de lidstaten bij het opstellen van hun nationale begrotingen 

prioriteit moeten verlenen aan maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van jongeren. 
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De Commissie erkent echter dat de middelen van de EU ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid 

moeten worden verhoogd. Daarom heeft de Commissie onlangs voorgesteld om de middelen voor 

het JWI in 2017-2020 te verhogen. 

Aanbeveling 3 

De Commissie merkt op dat de aanbeveling in de eerste plaats tot de lidstaten is gericht. 

De Commissie pleit inderdaad voor een beter overzicht van de geraamde kosten van alle geplande 

maatregelen ter uitvoering van de jongerengarantie. Waar mogelijk en op verzoek van de lidstaten 

zal zij steun aan dit proces verlenen. De specifieke voorwaarden voor deze steun kunnen in dit 

stadium echter nog niet worden vastgesteld. 

Aanbeveling 4 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling voor zover ze betrekking heeft op de Commissie en zij 

zal nagaan of het mogelijk is normen voor kwaliteitscriteria te bespreken in de context van de 

werkzaamheden inzake de monitoring van de jongerengarantie in het EMCO. 

De Commissie merkt op dat het tweede deel van de aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

173. De verzameling van gegevens in 2015 is kwalitatief duidelijk verbeterd vergeleken met 2014. 

Een aantal landen hebben aanzienlijke inspanningen geleverd om de methodes voor het verzamelen 

en/of samenstellen van hun monitoringgegevens met betrekking tot de jongerengarantie aan te 

passen met het oog op meer samenhang met de specificaties van het Indicator Framework. Ook de 

kwalitatieve gegevens over de kenmerken van aanbiedingen zijn verbeterd. Deze inspanningen 

dragen bij tot een betere vergelijkbaarheid van de gegevens tussen landen, ook al zijn er nog een 

aantal specifieke kwesties waarmee rekening moet worden gehouden bij de interpretatie van de 

resultaten. 

Het is belangrijk voor verbetering te zorgen op het gebied van follow-upgegevens (nog niet 

beschikbaar voor acht landen) en het aantal onbekende bestemmingen en latere situaties in de 

gegevens over uittredingen en follow-up te verminderen. 

De Raad Epsco heeft de lidstaten in dit verband opgeroepen de inspanningen voort te zetten om de 

nationale gegevens beter op het gemeenschappelijk Indicator Framework voor toezicht op de 

jongerengarantie af te stemmen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van 

nationale gegevens. 

Aanbeveling 5 

De Commissie aanvaardt het eerste deel van de aanbeveling en vindt dat het al deels is uitgevoerd 

(cf. infra). De Commissie werkt op dit gebied al nauw met de lidstaten samen, met name via de 

werkzaamheden in de EMCO Indicators Group, de steun voor lidstaten die gegevens meedelen in 

het kader van het Indicator Framework, en de gerichte steun van de IAO aan drie lidstaten in het 

kader van het initiatief van de EG en de IAO inzake jongerenwerkgelegenheid. 

De Commissie merkt op dat het tweede deel van deze aanbeveling tot de lidstaten is gericht. 

174. De Commissie is van mening dat het JWI een aanzienlijke bijdrage heeft geleverd aan de 

jongerengarantie in deze lidstaten. Ondanks vertragingen in sommige lidstaten zijn in 2016 gestaag 

vorderingen bij de uitvoering gemaakt. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 159. De 

Commissie heeft op 4 oktober een mededeling goedgekeurd over de voortgang van de lidstaten bij 

de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (COM (2016) 646). Een van de 

conclusies van deze mededeling is dat — ondanks vertragingen bij het opzetten van structuren — 

het JWI in de 20 in aanmerking komende lidstaten wordt beschouwd als een belangrijk mechanisme 

om de jongerengarantie uit te voeren. In sommige gevallen wordt het gebruikt ter ondersteuning van 
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de meeste of alle maatregelen in het kader van de jongerengarantieregelingen. Uit dit verslag blijkt 

ook dat steeds meer vooruitgang is geboekt sinds eind 2015. Het feit dat de lidstaten niet het 

volledige bedrag van de aanvullende voorfinanciering in betalingsaanvragen hebben ingediend, 

betekent niet dat zij het niet volledig hebben gebruikt. Aangezien de lidstaten alleen verplicht waren 

om de helft van de aanvullende voorfinanciering als bijdrage van de Unie te vorderen (die zowel de 

specifieke toewijzing voor het JWI als de bijdrage van het ESF aan het JWI omvat), kunnen zij 

hebben besloten de uitgaven niet onmiddellijk te vorderen (bijvoorbeeld om budgettaire redenen of 

om redenen die verband houden met de verificatie van de uitgaven). 

Ten slotte is het van belang op te merken dat de resultaten in dit stadium met de nodige 

omzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd en als voorlopig moeten worden beschouwd. Ten 

eerste, omdat maatregelen langer dan één of drie jaar kunnen duren Ten tweede, omdat veel 

lidstaten verkiezen alleen over voltooide maatregelen verslag uit te brengen (wat het rechtskader 

van het JWI toestaat). 

175. De Commissie merkt op dat de verordeningen niet specifiek vereisen dat de kenmerken van de 

verschillende subgroepen jongeren die door het JWI worden gesteund, in het operationele 

programma gedetailleerd worden beoordeeld. De verordeningen vereisen de betrokkenheid en de 

raadpleging van de relevante partners, maar niet dat met alle voorstellen van de relevante partners 

rekening wordt gehouden. Het operationele programma moet bijgevolg informatie verstrekken over 

de maatregelen die zijn genomen om de partners bij de voorbereiding van het operationele 

programma te betrekken. 

176. De Commissie merkt op dat artikel 95 en bijlage X van de VGB niet bepalen dat de lidstaten 

geen gebruik mogen maken van de ESIF's om maatregelen te ondersteunen die voorheen met 

middelen uit de nationale begroting werden gesteund. Bovendien verplichten deze bepalingen de 

lidstaten niet de overheidsuitgaven voor bepaalde soorten maatregelen of doelgroepen te verhogen. 

Artikel 95 beoogt te voorkomen dat lidstaten hun overheidsinvesteringen verlagen. De naleving van 

de additionaliteit wordt geverifieerd overeenkomstig artikel 95, lid 4, en bijlage X. Deze verificatie 

is in voorkomend geval gebaseerd op het algemene niveau van overheidsinvesteringen op nationaal 

of regionaal vlak en niet op het soort maatregelen dat door de lidstaat wordt gefinancierd. 

Aanbeveling 6 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling niet. 

De verordeningen vereisen niet specifiek dat de kenmerken van de verschillende subgroepen 

jongeren die door het JWI worden gesteund, in het operationele programma gedetailleerd worden 

beoordeeld. 

Niettemin werkt de Commissie met de lidstaten in verschillende fora samen om steun te verlenen 

voor activiteiten die specifiek gericht zijn op inactieve jongeren. De Commissie zal de lidstaten in 

dit verband blijven adviseren bij de ontwikkeling van maatregelen die zijn toegesneden op de 

behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen waarop het JWI is toegespitst. 

177. De Commissie is van mening dat de bestaande bepalingen toereikend waren. 

Tijdens de besprekingen over de programma’s heeft de Commissie met name de 

referentiescenario’s beoordeeld om de deugdelijkheid van de streefcijfers te controleren. 

Wanneer de informatie niet in de ex-ante-evaluatie werd gevonden, heeft de Commissie gewoonlijk 

om een methodologisch document verzocht. 

De Commissie heeft ruim vóór de discussies in 2013 twee achtergronddocumenten over het 

vaststellen en aanpassen van streefcijfers voor het ESF ter beschikking gesteld van de lidstaten. Als 
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de referentiewaarden niet konden worden gestaafd met bewijsstukken of als historische gegevens 

ontbraken, was een actieplan vereist in het kader van algemene ex-antevoorwaarde 7. 

178. De Commissie is van mening dat de indicatoren verschillende stappen op weg naar inclusie/de 

arbeidsmarkt meten. Als de deelnemer wordt ondersteund door twee opeenvolgende identieke 

maatregelen, worden de voltooiing van de JWI-maatregel en de ontvangst van de aanbieding slechts 

eenmaal geteld, namelijk bij de uittreding. Als de deelnemer door twee verschillende maatregelen 

wordt ondersteund en beide maatregelen worden voltooid, telt de deelname tweemaal als voltooiing 

van de door het JWI ondersteunde maatregel en ten minste eenmaal als ontvangst van een 

aanbieding na uittreding uit de eerste maatregel. 

Aanbeveling 7 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling niet. 

Door alleen de situatie van JWI-deelnemers te meten die de activiteit hebben voltooid, bestaat het 

risico dat de resultaten onvoldoende worden gerapporteerd. Bovendien zou de door de Rekenkamer 

voorgestelde revisie de grondreden voor de metingen veranderen, terwijl de gemeenschappelijke 

resultaatindicatoren voor alle lidstaten verplicht zijn en met de lidstaten zijn overeengekomen. 

De Commissie benadrukt dat de telmethode voor het JWI gebaseerd is op de afspraken voor ESF-

indicatoren, met name het tellen van positieve uittredingen, onafhankelijk van de voltooiing van de 

activiteiten. Bovendien zou elke wijziging van de bestaande regels een aanzienlijke last voor de 

lidstaten meebrengen en de vergelijkbaarheid bemoeilijken van gegevens die voor de wijziging van 

de afspraken zijn gerapporteerd. 

Een beoordeling is nodig om vast te stellen of de resultaten voor een deelnemer direct zijn toe te 

schrijven aan het JWI (of ESF). Dit is niet mogelijk binnen het monitoringsysteem. 

De Commissie zal haar inspanningen voortzetten om meer duidelijkheid over de monitoring te 

scheppen door advies te blijven verlenen en de lidstaten om feedback te verzoeken in de 

verschillende relevante fora. 

179. De Commissie merkt op dat de lidstaten in veel gevallen voldoende uitgaven hadden, maar 

geen aanspraak op de aanvullende voorfinanciering konden maken, omdat zij niet voldeden aan de 

noodzakelijke voorwaarde voor de indiening van betalingsaanvragen bij de Commissie (d.w.z. zij 

hadden nog geen beheers- en certificeringsautoriteiten aangewezen). 

Gezamenlijk antwoord van de Commissie op de paragrafen 180 en 181: 

De resultaten moeten in dit stadium met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd en als 

voorlopig worden beschouwd. Ten eerste, omdat maatregelen langer dan één of twee jaar kunnen 

duren Ten tweede, omdat veel lidstaten verkiezen alleen over voltooide maatregelen verslag uit te 

brengen (wat het rechtskader van het JWI toestaat). Ook is het niet mogelijk conclusies te trekken 

op basis van de aan de Commissie gedeclareerde uitgaven, omdat de financiële uitvoering de 

uitvoering op het terrein niet weerspiegelt. 

181. De verordening bepaalt uitdrukkelijk dat de eerste evaluatie van het JWI uiterlijk in december 

2015 moest worden uitgevoerd gezien de subsidiabiliteit van de uitgaven sinds september 2013. De 

Commissie is van mening dat de resultaten van de evaluatie nuttig waren om de programma’s voor 

de resterende periode te sturen. 

182. De Commissie is het ermee eens dat de maatregelen op de behoeften van jongeren moeten 

worden toegesneden en dat de profilering van de deelnemers erg belangrijk is. De Commissie heeft 

de lidstaten in dit verband advies verleend over het ontwerp van maatregelen. 
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Artikel 16 van de ESF-verordening bepaalt dat het JWI zich moet richten op jongeren jonger dan 

25 jaar of jonger dan 30 jaar die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Er 

worden geen eisen gesteld met betrekking tot de specifieke groepen die moeten worden 

ondersteund. Het is daarom aan de lidstaten om de doelgroep van het JWI te bepalen binnen de 

grenzen van artikel 16 van de ESF-verordening en in overeenstemming met de concrete 

omstandigheden in de lidstaat. Aangezien het JWI een beperkte hoeveelheid financiële middelen ter 

beschikking stelt, heeft een aantal lidstaten besloten de middelen uit het JWI vooral aan specifieke 

doelgroepen te besteden en het ESF te gebruiken voor andere maatregelen ten behoeve van de 

moeilijkst te bereiken groepen jongeren. Veel van de maatregelen ten behoeve van deze kwetsbare 

groepen zijn geprogrammeerd in het kader van investeringsprioriteit 9i. 



 
Gebeurtenis Datum 

Vaststelling controleplan ("APM")/begin van de controle 9.9.2015 

Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of andere 
gecontroleerde) 

26.1.2017 

Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire 
procedure 

8.3.2017 

Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie (of 
andere gecontroleerde) 

31.3.2017 
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