Vice-Eersteminister en
Minister van Werk, Economie en
Consumenten, belast met
Buitenlandse Handel

Vice-Premier Ministre et
Ministre de l’Emploi, de l’Economie et
des Consommateurs, chargé du
Commerce Extérieur

PERSMEDEDELING DOOR KRIS PEETERS
Vice-Eersteminister en
Minister van Werk, Economie en Consumenten,
belast met Buitenlandse Handel
Vrijdag 15 december 2017

- 69.000 nieuwe jobs in 2017 -

Kris Peeters: “Economische groei wordt omgezet in
nieuwe jobs”
In 2017 kwamen er in ons land 69.000 jobs bij. Dat blijkt uit de projecties die de Nationale Bank
vandaag bekendmaakte.
Kris Peeters: “Deze regering heeft heel sterk ingezet op het creëren van nieuwe jobs. De cijfers van
de Nationale Bank tonen aan dat het ons effectief lukt. Tijdens de gehele legislatuur zullen er
259.000 jobs bijgekomen zijn. Wat in het bijzonder opvalt, is dat we erin slagen om met een
beperkte economische groei, toch een groot aantal jobs te creëren. Dankzij de maatregelen die we
hebben genomen, slagen we er beter in dan vroeger om economische groei om te zetten in nieuwe
jobs.”
2017 wordt een erg succesvol jaar op vlak van werkgelegenheid. Dat blijkt uit prognoses van de
Nationale Bank. In 2016 werden er 58.000 jobs gecreëerd, in 2017 waren dat er maar liefst 69.000.
Dat laatste aantal ligt fors hoger dan eerdere voorspellingen.
Het aantal nieuwe jobs is nog zo opmerkelijk omdat ze zich afspelen tegenover een economische
groei van slechts 1,7 % bbp in 2017. In 2007 lag die groei op 3,4 %, maar slaagde de regering er maar
in om 71.000 nieuwe jobs te creëren.
Werkloosheidsgraad
De werkloosheidsgraad, die aan het begin van de legislatuur nog 8,6% bedroeg, zal volgens de
Nationale Bank dalen tot 6,9 procent in 2018.
Kris Peeters: “Deze zomer zei ik dat ook ons land moet gaan voor een volledige tewerkstelling. We
zijn daar nog lang niet, maar als we op het huidige pad verdergaan kunnen volgende regeringen dat
wel bereiken.”
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Koopkracht
Werknemers zullen vanaf januari 2018 jaar hun loon zien stijgen door een volgende fase van de
taxshift die dan ingaat. De stijging zal, afhankelijk van het loon, tussen 1,5 en 3 procent bedragen.
Kris Peeters: “Het zijn de werknemers met de laagste lonen die de grootste stijging zullen zien op hun
loonbriefje.”
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