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Kris Peeters: “44.000 nieuwe jobs in 2019, werkloosheid
daalt tot 5,5 procent”
Ook in 2019 zal de werkgelegenheid verder toenamen en zal de werkloosheid blijven dalen. Dat blijkt
uit de economische begroting van het Planbureau.
Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters: “Ons beleid van jobcreatie en activering blijft zijn
vruchten afwerpen. In 2019 zullen er 44.000 jobs bijkomen. De werkloosheid daalde in 2018 al onder de
6 procent en zal volgens het Planbureau tot 5,5 procent dalen in 2019. Verdere inspanningen blijven
nodig. Door steeds meer mensen aan het werk te krijgen, verstevigen we de basis van onze sociale
zekerheid en verminderen we de uitgaven. Nu al is een kwart van de vermindering van het
begrotingstekort te wijten aan de daling van de werkloosheid.”

Het aantal jobs blijft toenemen. Na 58.000 nieuwe jobs in 2018, zullen er volgens de economische
begroting van het Planbureau 44.300 jobs bijkomen in 2019. De werkloosheid daalt verder van 5,9 procent
in 2018 tot 5,5 procent in 2019. Dat komt neer op 21.800 werklozen minder.
Kris Peeters: “In 2017 zei ik dat we de ambitie moeten hebben om volledige tewerkstelling te bereiken.
Deze weg is duidelijk ingezet. Ons beleid zorgt voor voldoende extra jobs om de ambitie van volledige
tewerkstelling in de komende 10 jaar mogelijk te maken.”
Ook de koopkracht zal stijgen. Het Planbureau verwacht voor 2019 een stijging van 2,1 procent.
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