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100.000 werklozen minder op twee jaar tijd
Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen daalde in 2016 met 6,7 procent, zo blijkt uit
het jaarverslag van de RVA. De dalende lijn van de afgelopen jaren wordt daarmee verdergezet.
Kris Peeters: “Dat is een goede zaak. We voeren een beleid om meer mensen aan het werk te
krijgen. De cijfers tonen aan dat we resultaten boeken op dat vlak.”
In 2016 daalde het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met 6,7 procent tegenover het
jaar voordien. Sinds 2015 gaat het om een vermindering van 100.980 werklozen. Voor het eerst in 15
jaar daalde het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in 2016 tot onder de
400.000. Op drie jaar tijd is bij de RVA een miljard euro meer bespaard dan vooropgesteld was.
Meer jobs
Een van de oorzaken voor het lagere aantal uitkeringen is het aantrekken van de arbeidsmarkt. De
regering nam de afgelopen jaren maatregelen zoals de taks shift en de indexsprong om de economie
te stimuleren en om jobs te creëren. Sinds 2015 kwamen er 119.800 jobs bij, zo blijkt uit cijfers van
de Nationale Bank. Dit jaar zullen er nog 50.800 jobs bijkomen.
Kris Peeters: “Volgens de Nationale Bank zullen we deze legislatuur meer dan 200.000 jobs gecreëerd
hebben. Investeren in jobs is des te meer nodig omdat ook de bevolking op arbeidsleeftijd toeneemt.
Om de vooropgestelde tewerkstellingsgraad van 73,2 procent in 2020 te behalen zijn alle nieuwe
jobs nodig.”
Impact maatregelen
Het aantal uitkeringen werd verder beïnvloed door een aantal beleidsmaatregelen. Zo werden de
regels voor inschakelingsuitkeringen hervormd om jongeren aan te moedigen om een diploma te
behalen. In de loop van 2015 werd de leeftijdsgrens voor het indienen van een uitkeringsaanvraag
verlaagd van 30 naar 25 jaar. Voor jongeren onder de 21 geldt een diplomavereiste. De
inschakelingsuitkeringen werden ook beperkt tot een periode van 3 jaar.
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Kris Peeters: “Een diploma is nog altijd het beste toegangsticket tot de arbeidsmarkt. De maatregelen
blijken ook te werken. In 2016 kwam er voor 7.986 werklozen die in de voorafgaande maanden een
inschakelingsuitkering kregen, een einde aan hun recht op uitkering. Van hen had meer dan de helft
in het eerste half jaar een werkervaring en was 40 % na een half jaar nog aan het werk”.
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