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Brussel, 7 augustus 2014

● Persmededeling ●
Voor het eerst sinds het 1e trimester van 2013 is er geen verdere stijging van de
werkloosheid.
Stabilisatie van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
Het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW-WZ) is in het 2e
trimester van 2014 stabiel gebleven t.o.v. het overeenkomstige trimester van 2013: gemiddeld
zijn ze met 425.705 (+ 4 fysieke eenheden). Voor het eerst sinds het 1e trimester van 2013 is er
geen verdere stijging van de werkloosheid.
Variatie van het aantal UVW-WZ t.o.v. het overeenkomstige trimester van het voorgaande jaar
+6,0%
+5,3%
+5,0%
+4,0%

+4,5%
+3,9%
+3,4%

+3,0%
+2,0%
+1,0%
+0,0%

0,0%
T2
2013

T3
2013

T4
2013

T1
2014

T2
2014

Tussen het 2e trimester van 2013 en het 2e trimester van 2014 stellen we het volgende vast:
- een stijging van het aantal UVW-WZ met 3,5% in het Vlaams Gewest (163.972) (de
stijging bedroeg nog 9,3% in het 1e trimester van 2014), een daling met 2% in het
Waals Gewest (186.830) en een daling met 2,3% in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (74.903);
- een stijging met 1,4% van de mannelijke werkloosheid en een daling met 1,7% van de
vrouwelijke werkloosheid;
- een gevoelige daling van het aantal UVW-WZ onder de 25 jaar met 8,3%, een daling met
1,5% in de leeftijdsklasse van 25 tot 49 jaar en een stijging met 8% in de leeftijdsklasse
van de 50-plussers. Deze laatstgenoemde stijging is deels te wijten aan een
reglementaire wijziging (de leeftijd vanaf wanneer werklozen een vrijstelling kunnen
aanvragen van inschrijving als werkzoekende werd opgetrokken van 58 naar 60 jaar).
Volgens Eurostat bedraagt de geharmoniseerde werkloosheidsgraad voor België 8,5%
tegenover 10,3% voor de Europese Unie en 11,6% voor de eurozone.

Opnieuw een afname van het aantal werklozen met bedrijfstoeslag en het aantal vrijgestelde
oudere werklozen

Informatie: RVA – directie Communicatie – 02 515 42 81 – dircom@rva.be

Het aantal werklozen met bedrijfstoeslag (voorheen het brugpensioen) blijft afnemen (- 3,6%),
evenals het aantal oudere werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende (- 17,4%).
Deze evolutie is enerzijds ook deels te wijten aan het reeds genoemde optrekken van de leeftijd
van 58 naar 60 jaar van de leeftijd vanaf wanneer de vrijstelling kan worden aangevraagd en
anderzijds aan het effect van het hogere aantal vertrekken van werklozen die deel uitmaken van
de babyboomgeneratie en in pensioen gaan.
Omwille hiervan daalt de vergoede werkloosheid in ruime zin – inclusief werkloosheid met
bedrijfstoeslag – van werkzoekenden en niet-werkzoekenden voor de eerste keer sinds het 4e
trimester van 2012 (- 2,6%, d.i. – 16.868 fysieke eenheden).
Nieuwe daling van de tijdelijke werkloosheid
Gemiddeld 133.746 werknemers maakten gebruik van tijdelijke werkloosheid, wat neerkomt op
28.781 budgettaire eenheden (+/- voltijds equivalenten). De tijdelijke werkloosheid daalt nu
sinds 4 trimesters. In vergelijking met het 2e trimester van 2013 bedraagt de daling 25,3% in
fysieke eenheden en 29,8% in budgettaire eenheden.
Variatie van de tijdelijke werkloosheid in budgettaire eenheden t.o.v. het
overeenkomstige trimester van het voorgaande jaar
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De daling heeft even goed betrekking op het aantal dagen economische werkloosheid als op het
aantal dagen voor slecht weer en heeft betrekking op praktisch alle economische sectoren.
De tijdelijke werkloosheid voor economische redenen daalde met 12,9%.
Gezien de goede klimatologische omstandigheden maakte de tijdelijke werkloosheid omwille
van slecht weer een duik met 75,8%.
De schorsing (tijdelijke werkloosheid) voor bedienden is ook met 45% afgenomen (gemiddeld
1.611 bedienden per maand in fysieke eenheden).
Sterke daling van het aantal erkende dienstenchequesbedrijven
Anderzijds observeren we tussen de 2e trimesters van 2013 en 2014:

- een stabilisatie van het aantal vergoede werkenden in het kader van de
activeringsmaatregelen. We noteren een groeiend beroep op het nieuwe Activaplan
voor jonge, laaggeschoolde werkzoekenden onder de 30 jaar: gemiddeld 5.197
personen in het 2e trimester van 2014 (6.275 in juni 2014);
- een nieuwe stijging van het beroep op het dienstenchequestelsel (+ 5,3% actieve
gebruikers, + 2,3% gebruikte cheques), maar een daling met 0,5% van de aangekochte
cheques. Het is moeilijk de aankoopcijfers voor dienstencheques te interpreteren, want
die worden beïnvloed door 2 prijsstijgingen op 1 januari 2013 en 2014, die het
aankoopgedrag voor dienstencheques hebben gewijzigd. De continue groei van het
stelsel lijkt echter te vertragen.
Het aantal erkende ondernemingen is nog met 11,5% gedaald (- 298 ondernemingen)
op jaarbasis. In juni blijven nog 2.283 erkende ondernemingen over, terwijl ze in
december 2011 nog met 2.754 waren. Deze evolutie is te wijten aan de
professionaliseringsmaatregelen van de sector (nieuwe erkenningsvoorwaarden
waaronder met name de waarborg van 25.000 EUR die gevraagd wordt aan nieuwe
ondernemingen) en aan het effect van de versterkte controles.
Stijging van het aantal werkenden in tijdskrediet en thematisch verlof
Het aantal werknemers in loopbaanonderbreking is opnieuw gedaald (- 2,2%). Het aantal
werknemers in tijdskrediet is licht gestegen (+ 0,3%). De volledige en halftijdse
onderbrekingen dalen. De verminderingen van de prestaties met 1/5e blijven daarentegen
stijgen. Het aantal werknemers dat een ouderschapsverlof of een verlof voor medische bijstand
neemt is nog gestegen, respectievelijk met 8,1% en met 15,7%. In totaal geeft dit een stijging
met 2% van alle vormen van onderbreking in vergelijking met het 2e trimester van 2013.
N.B.: Elektronische aanvraag van onderbrekingsuitkeringen
De RVA herinnert er verder aan dat werknemers en werkgevers uit de privésector voortaan hun
onderbrekingsuitkeringsaanvraag op volledig elektronische wijze kunnen indienen via de
website www.socialsecurity.be (zie « tijdskrediet online aanvragen » en het persbericht van
30.10.2013 op de site www.rva.be).
Begin augustus 2014 waren al 6.535 elektronische aanvragen ingediend.
Positief geöriënteerde indicatoren
Nog altijd in vergelijking met het 2e trimester van 2013 daalde het totale aantal
uitkeringstrekkers onder bevoegdheid van de RVA met 4,5%.
De tijdelijke werkloosheid, die als eerste op de conjunctuur reageert, daalt sinds
4 opeenvolgende trimesters. Voor het eerst sinds begin 2013 noteren we een stabilisatie van de
volledige werkloosheid. De werkloosheid van korte duur daalt voor het eerst en de daling van
de werkloosheid bij jongeren verscherpt zich. En het aantal faillissementen daalt.
De evolutie van de groei is positief sinds 5 opeenvolgende trimesters, maar de zwakke evolutie
in het 2e trimester van 2014 in het oog te houden.
U kunt de volledige studie consulteren via de RVA-website (www.rva.be) in de rubriek
« Statistieken en studies » onder de link « trimestriële indicatoren ».

