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Uitgaven RVA dalen meer dan was gevraagd
“Grote bijdrage aan sanering begroting”

De RVA draagt tussen 2014 en 2016 1,038mia bij aan de sanering van de begroting. Bij de
begrotingsdoelstellingen in 2014 was uitgegaan van 474,6mio euro minderuitgaven bij de RVA
tussen 2014 en 2016. Uit de laatste prognoses blijkt nu dat de RVA tegen eind 2016 563,6 mio
euro méér zal hebben gedaan dan oorspronkelijk gevraagd.
Dat blijkt uit het jaarverslag en de allerlaatste prognoses van de RVA. “In 2016 zullen de uitgaven
bij RVA verder dalen met 346 mio euro. Op drie jaar tijd (2014-2016) namen de totale uitgaven
van de RVA hierdoor af met 1,038 miljard. Er zijn duidelijk ingrijpende inspanningen geleverd. De
vooruitgang als gevolg van de activeringsmaatregelen zal de komende jaren nog nadrukkelijker
blijken,” geeft Minister van Werk Kris Peeters aan.
Uit het jaarverslag blijkt dat de totale uitgaven van de RVA in 2015 2,10% van het bbp (tegenover
2,33% in 2014) vertegenwoordigden. Die dalende evolutie is onder meer toe te schrijven aan een
sinds 2 jaar gunstigere economische conjunctuur, aan de demografische evolutie, maar in het
bijzonder aan verschillende hervormingen die de voorbije jaren werden ingevoerd.
Verder toont het jaarverslag dat de uitgaven voor volledige werkloosheid in 2015 met 10,1%
daalden. Uitgedrukt als ratio ten opzichte van het BBP vertegenwoordigen ze 1,18% (1,34% in 2014),
wat het laagste cijfer is van de voorbije 13 jaar.
“Door de focus van de RVA op controle en het gebruik van nieuwe technieken kunnen misbruik en
fraude sneller opgespoord worden. Ook gaat de RVA steeds vaker preventief te werk. Zo kan
misbruik vóóraf worden opgespoord, en moeten we onterechte uitkeringen achteraf niet gaan
terugvorderen ,” geeft Minister van Werk Kris Peeters aan.
Bovendien worden maatregelen genomen om een verschuiving van de dalende uitgaven bij RVA naar
een stijgende arbeidsongeschiktheid en uitgaven bij het RIZIV in de toekomst te vermijden. Minister
van Werk Kris Peeters is, samen met Minister voor Sociale Zaken Maggie De Block, immers bezig om
re-integratietrajecten uit te werken voor arbeidsongeschikte werknemers/werklozen.

“Dit voorkomt dat de activeringsmaatregelen van de regering, met minder uitgaven bij de RVA als
resultaat, teniet worden gedaan door stijgende uitgaven voor arbeidsongeschiktheid”, aldus Minister
van Werk Kris Peeters.
De sociale partners hebben de ontwerp-KB’s die de re-integratietrajecten regelen besproken en
hebben er op 9 december 2015 in de Groep van Tien een akkoord over bereikt. Dit werd
gehonoreerd door de regering (“Kerstakkoord” december 2015). De definitieve teksten zijn inmiddels
aan dit sociaal akkoord aangepast, en worden binnenkort voor advies voorgelegd aan de NAR.
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