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Percentage werklozen dat niet beschikbaarmoet zijn voor de
arbeidsmarkt zal ook komende jaren drastisch dalen
Vice-eersteminister en minister van Werk Kris Peeters is tevreden dat niet alleen de werkloosheid
maar ook hetpercentage werklozen dat niet beschikbaar moet zijn voor de arbeidsmarkt, blijft
dalen. Terwijl in 2000 nog 40% van de werklozen niet beschikbaar moest zijn, is dat nu gedaald tot
25%. In absolute cijfers is de daling zelfs nog spectaculairder: het gaat bijna om een halvering, van
264.600 mensen in 2000 tot 137.200 eind vorig jaar.
Tegelijk wijst Kris Peeters erop dat deze tendens zich zal blijven voortzetten: “De beslissing van
2015 om mensen met SWT (het vroegere brugpensioen) aangepast beschikbaar te houden, zal
ervoor zorgen dat de groepSWT’ers die niet beschikbaar moeten zijn automatisch zal uitdoven“.
Vandaag zijn er 88.127 mensen met SWT die niet meer beschikbaar moeten zijn voor de
arbeidsmarkt. Dat is 64% van het totale aantalniet beschikbare werklozen. Gezien die mensen in de
komende jaren de pensioenleeftijd van 65 jaar zullen bereiken en tegelijk de instroom van SWT’ers
die niet beschikbaar moeten zijn,zal uitdoven, zal deze groep dus verdwijnen en zal het totale
percentage werklozen dat niet beschikbaar is, verder drastisch dalen.
De belangrijkste groep die dan nog zal overblijven, zijn mensen die een vrijstelling krijgen voor
studies en opleiding. De toekenning van vrijstelling van beschikbaarheid wegens het volgen van
studies of opleidingen,is nu gewestelijke bevoegdheid. Het is dus aan de gewesten om ervoor te
zorgen dat voor dat systeem correcte voorwaarden worden geschapen.
Tot slot wijst Kris Peeters erop dat het niet volstaat om enkel op te leggen dat mensen beschikbaar
moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Zonder effectief jobaanbod voor oudere werklozen, is een
dergelijke verstrenging zonder voorwerp.
Kris Peeters: “De federale regering heeft er met zijn hervormingen voor gezorgd dat mensen op
oudere leeftijd niet meer zomaar worden afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Maar om van dit
verhaal een succes te maken, is er ook een gericht en sterk activeringsbeleid nodig. Totnogtoe hebben
nog maar heel weinig SWT’ers die aangepast beschikbaar zijn, effectief een jobaanbod gekregen. Ik
ga er dan ook van uit dat de gewesten met hun activeringsbeleid verder zullen inspelen op de
arbeidsmarkthervormingen die de federale regering uitvoert.”
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