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Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "Het GPMI en de socio-professionele vrijstelling" (nr.
20951)
Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, deze vraag gaat over de socioprofessionele vrijstelling. In het kader van de arbeidsgerichte en sociale activering van
leefloongerechtigden hebt u, zoals uw voorganger al aangaf, twee belangrijke instrumenten ter
beschikking: het GPMI en de socioprofessionele vrijstelling. De nieuwe regelgeving inzake het GPMI is
intussen al een tijd in werking. De hervorming van de socioprofessionele vrijstelling bleef tot nu toe
echter uit.
De doelstelling van de maatregel van de socio-professionele vrijstelling is om leefloners concreet aan
te moedigen om te werken en om ervoor te zorgen dat meer werken meer opbrengt, wat in het huidige
systeem niet altijd het geval is. Werkloosheidsvallen waarbij het netto-inkomen daalt eens men aan
het werk gaat, moeten worden vermeden. Dat past ook helemaal in de visie van deze regering.
Op een vorige mondelinge vraag werd mij geantwoord dat de administratie bezig was met het
uitwerken van voorstellen. De nieuwe werking was gepland in 2018. Het huidige systeem is immers te
complex en brengt zeer veel administratieve lasten met zich mee. Ik heb overigens ook de indruk dat
er daardoor maar weinig OCMW's goed mee werken.
Mijn vraag dateert al van een hele tijd geleden. U weet wellicht dat ik intussen zelf ook een
wetsvoorstel heb uitgewerkt, waarmee ik denk dat ik toch deels een goed pad heb gekozen om de
socioprofessionele vrijstelling te herwerken. Uiteraard staat mijn voorstel ter discussie. Een en ander
moet in de commissie, ook via hoorzittingen, nog verder uitgeklaard worden.
Mijnheer de minister, graag verneem ik van u welke stappen u ondertussen met uw kabinet al hebt
gezet en of daaruit misschien ook al een voorstel is gekomen.
Minister Denis Ducarme: Mevrouw Van Peel, voor mij is het een erg belangrijk dossier. Zoals u terecht
benadrukt, is de socioprofessionele vrijstelling een aanvulling op de hervorming van het
geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Die vrijstelling wil een financiële stimulans
bieden voor de hervatting van een bezoldigde activiteit en tegelijkertijd voor de rechthebbende
geleidelijk zijn afhankelijkheid van de sociale uitkering afbouwen. De doelstelling bestaat er dus in dat
hij meer zelfredzaamheid kan verwerven en weer op de arbeidsmarkt komt.
Ik blijf er inderdaad van overtuigd dat tewerkstelling een van de beste hefbomen is tegen armoede.
Het huidige systeem is complex, door zijn berekeningswijze. Het veroorzaakt armoedevallen. Daarmee
wil ik zeggen dat de netto-inkomsten van het gezin niet stijgen, zelfs niet wanneer men meer werkt.

Voor samenwonende koppels veroorzaakt het ook inactiviteitsvallen, met een aanzienlijke daling van
de gezinsinkomsten doordat men meer werkt.
Mijn administratie onderzoekt momenteel een systeem op basis van een eenvoudigere
berekeningswijze. Dat systeem zou bovendien toelaten om de netto-inkomsten van het gezin lineair
te laten stijgen naarmate men meer werkt. Dat voorstel ligt in het verlengde van de aanbevelingen die
geformuleerd werden in een studie van de Universiteit Antwerpen uit 2015. Ik zal die voorstellen
aandachtig onderzoeken. Ik zal er ook over waken dat de hervorming budgettair neutraal is. Het is een
te belangrijk dossier. Ik wil het snel concretiseren.
Valerie Van Peel (N-VA): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. Naast de voorstellen van de
Universiteit Antwerpen mag u ook mijn voorstel mee bestuderen vooraleer u met uw voorstel komt.
U zegt dat u snel wilt gaan. Dat zou een goede zaak zijn, want wij willen alle twee, zoals iedereen
vermoedelijk, dat mensen met een leefloon die echt inspanningen leveren daar ook beter van worden.
Vandaag is dat niet altijd het geval.
Ik zal voor de bespreking van mijn voorstel dan ook wachten op uw ontwerp. Ik zal het er dan aan
koppelen. Dat zal de beste weg zijn, maar het moet dan wel in de eerstvolgende maanden gebeuren.
Het incident is gesloten.

