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160.000 werknemers profiteren van Vlaamse doelgroepenkorting
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Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd om de loonlasten van bepaalde doelgroepen op de arbeidsmarkt te verminderen. De extra loonlastverlaging die de Vlaamse regering op 1 juli 2016 voor drie doelgroepen invoerde, slaat almaar meer aan. In het derde kwartaal van 2017 maakten 159.781 werknemers er gebruik van. Dat is 20 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA).
35.000 Vlamingen kregen in het derde kwartaal van 2017 een korting op de loonlasten, dubbel zoveel als een jaar eerder. Vooral voor jonge werkzoekenden onder de 25 is de korting een succes. De populariteit bij oudere werkzoekenden boven de 55 steeg licht. Het aantal uitbetaalde Vlaamse ondersteuningspremies (VOP) aan mensen met een handicap ging dan weer licht achteruit.
Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) vindt dat Muyters meer actie moet ondernemen. ‘De Vlaamse werkloosheid daalt al vele maanden na elkaar, maar specifieke doelgroepen zoals mensen met een handicap, ouderen, allochtonen of langdurig werkzoekenden blijven nog te vaak achter in de rij staan’, zegt hij. ‘Vlaanderen heeft alle bevoegdheden en tools in handen om deze mensen aan een job te helpen. CD&V wil dat Vlaanderen die bevoegdheden meer gebruikt.’
Bothuyne wil de doelgroepenkorting, die Vlaanderen in de eerste drie kwartalen 178 miljoen euro kostte, uitbreiden naar langdurig werkzoekenden. De vraag naar premies die werkgevers sinds vorig jaar kunnen aanvragen om die doelgroep aan het werk te helpen, komt namelijk niet op gang. Vorig jaar werden amper 791 premies goedgekeurd.
Muyters staat niet te springen om ook langdurig werkzoekenden een doelgroepenkorting te geven. ‘Werkgevers zijn niet op zoek naar een premie maar naar mensen met recente werkervaring’, zegt Muyters’ woordvoerder Thomas Pollet. ‘Het aantal langdurig werkzoekenden daalt, en geld is voor werkgevers daarbij niet de motivator.’


