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Sanctionering werklozen - Peeters vraagt tekst en uitleg aan regionale ministers
Belga - 18 Okt. 2018
(BELGA) = Federaal minister van Werk Kris Peeters vraagt tekst en uitleg van de regionale ministers van Werk omwille van de daling van het aantal sancties van werklozen.
Cijfers van de federale Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) geven voor heel België een daling van 10.279 gesanctioneerde werklozen in de eerste helft van 2015 naar 3.571 in de eerste helft van dit jaar in het kader van de actieve beschikbaarheid. In Vlaanderen kregen volgens deze cijfers in de eerste jaarhelft 670 werklozen een sanctie (tijdelijk een lagere uitkering of een schorsing van de werkloosheidsuitkering tot een permanente uitsluiting toe), terwijl het er in Wallonië 2.707 zijn.
Een “aanzienlijke daling” stelt minister Peeters in een reactie vast. “Na de bevoegdheidsverdeling naar de regio’s is het teruggevallen tot 3.571 sancties in de eerste helft van 2018. We hebben dan wel veel jobs gecreëerd de afgelopen jaren, het blijft noodzakelijk om te controleren op de effectieve beschikbaarheid van werklozen op de arbeidsmarkt”, klinkt het. “Door uitkeringen te geven aan wie er recht op heeft en misbruik tegen te gaan, garanderen we de legitimiteit van het systeem. Het is aan de regionale collega-ministers om tekst en uitleg te geven over de daling van het aantal sancties.”
Ook Vlaams Parlementslid en partijgenoot Robrecht Bothuyne heeft kritiek en richt zich tot Vlaams minister Muyters. Het sanctiebeleid is effectief het sluitstuk van het activeringsbeleid, maar dat sluitstuk wordt evenwel te weinig gebruikt, stelt Bothuyne. “De VDAB moet op alle vlakken een tandje bijsteken.” De Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst moet op een “stringentere manier omgaan” met werkzoekenden in het kader van de activering. Sancties zijn volgens Bothuyne uiteraard niet het doel op zich. “Maar het is tekenend voor een iets te laks activeringsbeleid in Vlaanderen.”
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