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Jaarverslag RVA is opsteker
Kris Peeters:
“Daling RVA-uitgaven heeft gunstig effect op begroting”
“Controle- en sanctioneringsbeleid levert resultaat op”

Het jaarverslag van de RVA is een opsteker, vindt Vice-Eersteminister en Minister van Werk,
Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. De vergoede werkloosheid – zowel de volledige als
de tijdelijke werkloosheid – is in 2014 sterk gedaald. Het jaarverslag wijst op een daling van de
uitgaven bij de RVA en een effectief controle- en sanctioneringsbeleid.
Het controle- en sanctioneringsbeleid wordt vandaag reeds maximaal toegepast. Aangezien de
totale uitgaven van de RVA zonder de dienstencheques 2,4% van het BBP vertegenwoordigden in
2014, hebben deze cijfers een gunstige impact op de begroting.
Daarnaast staat RVA, net als alle overheidsorganisaties, de komende jaren ook zelf voor grote
besparingen, die een vermindering met 4% betekenen voor het personeelsbudget, 20% op het
werkingsbudget en met 20% op het investeringsbudget.

RVA-uitgaven dalen in 2014 met 451 mio euro
Uit het jaarverslag 2014 van de RVA blijkt dat de globale uitgaven van de RVA in 2014 met 451
miljoen euro zijn gedaald, voornamelijk door een daling in de werkloosheidsuitgaven tot het laagste
cijfer in 12 jaar. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen lag in 2014 namelijk op het laagste peil in
23 jaar.
“Dat is een opvallend resultaat. De totale uitgaven van de RVA – zonder de dienstencheques is dat
419 mio euro – vertegenwoordigen namelijk 2,4% van het BBP in 2014, terwijl dat in 2013 nog 2,55%
was. Het beleid van de RVA en de toepassing van een effectief controle- en sanctioneringsbeleid heeft
vandaag dus reeds effect,” aldus Minister van Werk Kris Peeters. Maar, het controle- en
sanctioneringsbeleid wordt vandaag reeds maximaal ingezet door de RVA.

In 2015 wordt in de uitgaven van de RVA een bijkomende daling van 270 miljoen euro verwacht. Het
controle- en sanctioneringsbeleid van de RVA bewerkt in het hele land een daling van de uitgaven, en
levert op die manier een aanzienlijke bijdrage aan het op orde stellen van de begroting.
Daarnaast voert RVA uiteraard net als alle overheidsdiensten de opgelegde besparingen uit, en
beheren ze nauwgezet de publieke middelen die ze ter beschikking hebben. Dit betekent voor de
RVA een vermindering met 4% voor het personeelsbudget, 20% op het werkingsbudget en met 20%
op het investeringsbudget.

Totaal aantal werklozen daalt met 2,7%
Het aantal werkzoekenden bleef vorig jaar stabiel ten opzichte van 2013, maar daarnaast waren er
wel minder vrijgestelden en SWT-ers, als gevolg van de aangepaste voorwaarden en een uitstroom
naar de pensioenen.
Het totaal aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, werkzoekenden en niet-werkzoekenden,
is gedaald met 2,7%. Voor de tijdelijke werkloosheid werd in 2014 een forse daling van 27,8%
vastgesteld.
Het aantal werknemers dat onderbrekingsuitkeringen ontvangt, is met 2,5% gestegen, vooral onder
invloed van een stijging binnen de thematische verloven zoals ouderschapsverlof en verlof voor
medische bijstand.

Maatregelen hebben effect
Minister van Werk Kris Peeters is positief over het RVA-beleid en de manier waarop ze anticipeert op
regeringsbeslissingen en de zesde staatshervorming zorgvuldig voorbereidt.
“Ik besluit voorts uit het jaarverslag van de RVA dat de genomen regeringsmaatregelen tot resultaat
komen. Verschillende indicatoren van 2014 zetten een gunstige evolutie van de arbeidsmarkt in het
vooruitzicht: minder faillissementen, minder jongerenwerkloosheid, minder kort durende
werkloosheid, meer werk, … .”
Volgens het Planbureau zou de werkgelegenheid in 2015 een lichte groei moeten kennen (+20.000),
terwijl het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zou moeten dalen met
19700 eenheden in 2015.
“Het professionalisme van de RVA heb ik zelf vastgesteld tijdens mijn bezoeken aan het hoofdbureau
in Brussel en de bureaus van Bergen en Antwerpen,” aldus Minister van Werk Kris Peeters. “Ik ben
ervan overtuigd dat ze ook de komende jaren werknemers, werklozen en werkzoekenden optimaal
zullen begeleiden”, besluit Vicepremier Kris Peeters.

