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
VICEPREMIER EN MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, CONSUMENTEN
EN BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL
5 april 2016

Begroting 2016: besparingen in de werkloosheid

Misbruiken bestrijden met respect voor rechten

De federale regering heeft vandaag, 8 april 2016, de begrotingscontrole voor 2016 afgerond. De
begrotingsmaatregelen zijn goed voor een inspanning van 2,247 miljard euro. Dat zal een
structurele verbetering van 0,6% van het begrotingstekort opleveren. Aangezien het om een
controle gaat is het belangrijk dat wat afgesproken is ook uit te voeren. De tekorten zijn
weggewerkt waar ze veroorzaakt zijn.
Vice-eersteminister Kris Peeters reageert op het bereikte akkoord: “We hebben deze
begrotingscontrole ernstig, kritisch en constructief aangepakt. De sociale uitgaven waren niet de
oorzaak van het tekort. De besparingsmaatregelen in de werkloosheid zijn voornamelijk beperkt
tot het bestrijden van sociale fraude en oneigenlijk gebruik van uitkeringen. We hebben in deze zin
verder op onze lijn “economische groei en sociale vooruitgang” gewerkt.”
Werkgelegenheid
De besparingen in de werkloosheid en het tijdskrediet betreffen in belangrijke mate maatregelen om
fraude en oneigenlijk gebruik te voorkomen.
Buitenlandse werknemers moeten voortaan drie maanden in plaats van één dag in ons land gewerkt
hebben om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen.
Uitkeringen wegens economische werkloosheid zijn alleen nog mogelijk voor werknemers die
voldoen aan de toegangsvoorwaarden voor de gewone werkloosheid.
De motieven voor tijdskrediet wegens medische bijstand en de loopbaanvoorwaarden voor
tijdskrediet landingsbanen in, private en publieke sector zullen strenger worden gecontroleerd.
Werkzoekenden zullen voortaan een bijberoep kunnen starten tijdens hun periode van
werkloosheid.
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Periodes die men in het buitenland werkt, zullen enkel nog in rekening worden genomen voor de
berekening van werkloosheidsuitkeringen voor inwoners van de EU en landen waar België een
verdrag heeft.
Werknemers en werkgevers die vlak voor een ontslag de berekeningsbasis voor de latere
werkloosheidsuitkering kunstmatig verhogen, zullen toch geen hogere uitkering krijgen.
“Met al deze maatregelen levert de RVA een stevige bijdrage aan de begrotingscontrole van 70
miljoen euro in 2016,” aldus Vicepremier Peeters: “De ingrepen zijn redelijk en brengen de sociale
rechten niet in het gedrang, maar vrijwaren ze integendeel voor de toekomst.”
(Deel)Economie
Deeleconomie is een activiteit met nog veel rechtsonzekerheid. Daarom zal voor de echt occasionele
activiteiten tussen particulieren een regelgevend kader uitgewerkt worden. Zo zullen aangeboden
diensten zoals logies, personenvervoer en restaurant verricht door particulieren via een eenvoudig
systeem belast worden. Maar vanaf het moment dat die occasionele activiteiten voor
concurrentievervalsing zorgen met bijvoorbeeld de hotelsector, taxisector en horeca, zullen alle
regels daarop van toepassing zijn..
Naast de begrotingscontrole 2016 zijn er structurele hervormingen van de arbeidsmarkt
goedgekeurd. Vice-eersteminister Kris Peeters: “Ik ben tevreden dat mijn werkbaar en wendbaar
werk project mee wordt opgenomen als één van de sleutelhervormingen die onze begroting op lange
termijn gezond zal maken. De maatregelen in dit project zorgen er voor dat mensen langer kùnnen
werken en bedrijven flexibeler kunnen produceren. Dit is de best mogelijke bijdrage aan de structurele
verbetering van de begroting, doordat ze ervoor zorgt dat mensen aan het werk kunnen en kunnen
blijven en dat ze bijdragen aan de sociale zekerheid. Dit is dus niet alleen mijn prioriteit, maar één van
de voltallige regering. We zullen ze overigens samen met de sociale partners uitvoeren.”
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