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Werkloosheidscijfers – eerste trimestriële daling in 2 jaar
Vice-Eerste Minister en Minister van Werk Kris Peeters reageert voorzichtig tevreden op de nieuwe
trimestriële werkloosheidscijfers van de RVA. Er is een lichte daling van 0,3% in vergelijking met
hetzelfde trimester in 2013. Het is voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2012 dat er nog
een daling plaatsvond. “Deze eerste daling in 2 jaar is een indicatie dat we het economische dal
verlaten. Tegelijk is het beeld niet eenduidig: sommige regio’s doen het goed, de prestaties van
doelgroepen wisselen. Dit sterkt me in mijn overtuiging dat we nood hebben aan een gedragen
Toekomstplan waarin de creatie van jobs de hoofdambitie is. Dat is dan ook de essentie van de
discrete gesprekken die ik voer met de sociale partners.”
De nieuwe werkloosheidscijfers van de RVA geven aan dat er in het derde trimester van 2014
gemiddeld 459.316 werkzoekende volledig werklozen waren in België. Dat zijn er 1.242 minder dan
in dezelfde periode in 2013, of een daling met 0,3%.
Wisselend beeld
Wanneer we deze cijfers verder analyseren, dan geeft dat een wisselend beeld. In Wallonië en in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest daalde de werkloosheid met resp. 2,1% en 1,4%. In Vlaanderen was
er daarentegen een stijging met 2,4%.
De vrouwelijke werkloosheid daalde met 1,5%, terwijl de mannelijke steeg met 0,8%.
Inzake leeftijdsniveau deden met name de jongeren onder 25 jaar het zeer goed met een daling van
10,5%. In de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar was er ook een daling met 1,3%, maar bij de 50plussers werd een stijging met 7% opgetekend. Dit laatste is onder andere te wijten aan het
optrekken van de leeftijd waarop werklozen een vrijstelling kunnen aanvragen van inschrijving als
werkzoekende, van 58 naar 60 jaar.
Op Europees niveau doen we het nog steeds erg behoorlijk. Volgens Eurostat bedraagt de
geharmoniseerde werkloosheidsgraad voor België 8,5% tegenover 10,1% voor de Europese Unie en
11,5% voor de eurozone.

Minder SWT
Het aantal werklozen met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) blijft afnemen (-4,1%), net als
het aantal oudere werklozen die vrijgesteld zijn van inschrijving als werkzoekende (-17,4%). Dit
laatste is onder andere te wijten aan een statistische verschuiving: de leeftijd waarop werklozen een
vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kunnen aanvragen, steeg van 58 naar 60 jaar.
Ook de hogere uitstroom naar pensioen door werklozen die deel uitmaken van de
babyboomgeneratie speelt een rol. Daarom versterkt ook de daling van de vergoede werkloosheid in
ruime zin – dit is de werkloosheid met bedrijfstoeslag inbegrepen – van werkzoekenden en nietwerkzoekenden (-3% of -19.491 fysieke eenheden), die zich in het voorgaande trimester voor het
eerst voordeed.
Tijdelijke werkloosheid daalt
Wat zeker zo belangrijk is als de eigenlijke werkloosheidscijfers, zijn een aantal onderliggende
parameters. De tijdelijke werkloosheid daalt nu 5 trimesters op rij (-7,2% in het 3de trimester van
2014) en dat in bijna alle sectoren met uitzondering van de bouw. Daarnaast zijn er ook 15,3%
minder faillissementen dan in dezelfde periode in 2013.
“De maximale creatie van nieuwe jobs, dàt is de prioriteit van de federale regering. Ik voer daarom
discrete gesprekken met alle sociale partners om te komen tot een gedragen Toekomstplan. De
lastenverlagingen die deze regering doorvoert moeten maximaal worden omgezet in nieuwe
werkgelegenheid. Op die manier willen we ervoor zorgen dat de werkloosheid voort daalt in alle
regio’s en voor alle demografische groepen. De opeenvolgende dalingen van de tijdelijke
werkloosheid en het aantal faillissementen tonen in ieder geval aan dat onze economie stilaan
herleeft. Die nieuwe groei moeten we samen, in overleg, ruimte geven”, besluit vicepremier Kris
Peeters.

