COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE
MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING
van
WOENSDAG 27 JANUARI 2016
Namiddag
___________

Vraag van mevrouw Valerie Van Peel aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen,
KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de sociaal-professionele
vrijstelling" (nr. 8885)

Valerie Van Peel (N-VA):
Mijnheer de minister, vandaag kan een leefloner die een erkende beroepsopleiding volgt of
gaat werken, een vergoeding of loon ontvangen. Tot een bepaald bedrag, de
sociaalprofessionele vrijstelling, worden de inkomsten niet van het leefloon afgetrokken. Ik vind
dat een zeer juist principe, maar in de realiteit rijzen toch vragen.
In het regeerakkoord staat dat het systeem van sociaalprofessionele vrijstelling op basis van
een evaluatie zal worden geoptimaliseerd om de professionele integratie te bevorderen en de
werkloosheidsval te vermijden, waaraan inderdaad aandacht moet worden besteed.
Bij de bespreking van uw beleidsnota zei u voorstellen te willen formuleren om de
sociaalprofessionele vrijstelling efficiënter te maken. U verwees ook naar de studie die recent
door de Universiteit Antwerpen werd afgerond en die aanbevelingen bevat om het instrument
te optimaliseren en tot een efficiëntere activeringsmaatregel om te vormen.
Mijnheer de minister, kunt u al iets concreter zijn? Welke aanbevelingen van de studie wilt u
meenemen? Wat is uw verdere plan van aanpak? Wat is de timing?
Vandaag wordt weinig gebruikgemaakt van de sociaalprofessionele vrijstelling, onder meer
omdat aanvullende steunmaatregelen al snel vervallen, waardoor de klant weinig of geen
voordeel uit de vrijstelling haalt.
Er is steeds een spanningsveld: men moet enerzijds, altijd de werkloosheidsval in het oog
houden en anderzijds, heeft de klant met een leefloon vaak weinig profijt van het feit dat men
van het systeem gebruikmaakt, omdat de aanvullende steun die bij sommige OCMW’s bestaat,
dreigt weg te vallen.
Hoe wilt u de sociaalprofessionele vrijstelling aantrekkelijker maken, rekening houdend met
die twee principes?

Minister Willy Borsus:
De studie formuleert aanbevelingen op verschillende vlakken, zoals het behoud van de
beperking in de tijd van het systeem, waarbij gemotiveerde individuele uitzonderingen worden
toegestaan, de ontwikkeling van een berekeningstool die het mogelijk zal maken om op een
eenvoudige en intuïtieve manier het leefloon te simuleren dat overblijft na de SPI-vrijstelling,

de ontwikkeling van een opleidings- of documentatiekit dat meer uitleg geeft over de
berekeningswijze van het leefloon dat overblijft na de SPI-vrijstelling vanuit concrete
voorbeelden en de wijziging van de berekeningswijzen van het leefloon dat overblijft na de
SPI-vrijstelling, zodat de bestaande inacitviteits- en armoedevallen worden weggewerkt.
Met betrekking tot de hervorming van de sociaal-professionele integratie heb ik in mijn
beleidsnota aangekondigd dat de focus van mijn beleid zal liggen op het wegwerken van de
inactiviteitsval.
Voorts is mijn beleid ook gericht op de vermindering van de administratieve lasten om een
bredere toepassing van de SPI-vrijstelling mogelijk te maken.
Op het ogenblik ben ik in samenwerking met mijn administratie en de verenigingen van
OCMW’s volop de hervorming van het GPMI aan het voorbereiden. Eenmaal de voorbereiding
voltooid is, zal ik het overleg starten omtrent de hervorming van de sociaal-professionele
vrijstelling. Ik zal beslissen welke maatregelen ik zal nemen, eenmaal ik hen heb kunnen
consulteren. Dat is dus de volgende stap.

Valerie Van Peel (N-VA):
Ik kijk uit naar het vervolg.
De sociaal-professionele vrijstelling schiet vandaag haar doel voorbij. De tool stoelt wel op een
gezond principe. Hij kan helpen om iemand geleidelijk naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ik
hoop dat uw voorstel het systeem opnieuw leven kan inblazen.
Het is belangrijk om het systeem in tijd te beperken, want anders blijft men erin hangen en dat
kan niet de bedoeling zijn. Anderzijds kan het geen kwaad om met voldoende aandacht voor
de werkloosheidsval te bekijken of de vrijstelling niet iet of wat kan worden verhoogd. Dat zou
alleszins meer mogelijkheden bieden.
Het incident is gesloten.

