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Rebecca Baetens (VDAB) 
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 Doelgroepverminderingen 
 via RSZ en DIBISS

 Jongeren, oudere werknemers, langdurige wz, werknemers 
getroffen door herstructurering

 Op basis van vestigingseenheid 

 Activeringsuitkeringen 
 via RVA en POD MI

 Jongeren, langdurige wz, personen verminderde 
arbeidsgeschiktheid

 Op basis van woonplaats

 Vlaamse maatregelen (VOP, premie 50+)
 via VDAB
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Beleid voor 1/07/16



Nieuw beleid vanaf 1/07/16

 Nieuwe maatregelen vanaf 1/07/16

 Nieuwe doelgroepvermindering voor jongeren & 
overgangsmaatregelen

 Nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers 
& overgangsmaatregelen

 VOP & overgangsmaatregelen

 Uitdoof van maatregelen vanaf 1/1/17
 Nieuwe maatregelen vanaf 1/1/17 

 Tijdelijke werkervaring 

 Aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden



Nieuw doelgroepenbeleid voor jongeren

Vanaf 1/7/2016

 Overgangsmaatregelen voor bestaande maatregelen 
voor jongeren

 Uitdoving huidige doelgroepvermindering jongeren

 Laaggeschoold

 Laaggeschoold én mindervalide, laaggeschoold én buitenlandse 
afkomst, zeer laaggeschoold

 < 19-jarigen

 Uitdoving Activa Start

 Toekenning van de voordelen tot max. 31/12/2018



Nieuw doelgroepenbeleid voor jongeren

Vanaf 1/7/2016

 Doelgroepvermindering voor jonge werknemers 
(laag- en middengeschoold < 25 jaar)  bij aanwerving 

 Doelgroepvermindering voor leerlingen in 
alternerend leren

 Doelgroepvermindering voor jongeren in deeltijds 
BSO



Nieuw doelgroepenbeleid voor jongeren

Vanaf 1/7/2016

 Laaggeschoolden: 1150 euro/kwartaal gedurende 
kwartaal van de aanwerving + 7 kwartalen

 Middengeschoolden: 1000 euro/kwartaal gedurende 
kwartaal van de aanwerving + 7 kwartalen

 Leerlingen en DBSO-jongeren: 1000 euro/kwartaal 
gedurende de opleiding tijdens de tewerkstelling

 Refertekwartaalloon: 7500 euro tijdens eerste 4 
kwartalen, 8100 euro tijdens volgende 4 kwartalen



Nieuw doelgroepenbeleid voor 55-plussers

Vanaf 1/7/2016:

 Overgangsmaatregelen
 Uitdoving tewerkstellingspremie 50+

 Doelgroepvermindering voor oudere werknemers 
(zittende werknemers en aanwerving van niet-
werkende werkzoekenden)



Nieuw doelgroepenbeleid voor 55-plussers

 Zittende werknemers 

 55- 59 jaar: 600 euro/kwartaal

 Vanaf 60 jaar: 1150 euro/kwartaal

 Aanwerving niet-werkende werkzoekende

 Niet-werkende werkzoekende: ingeschreven bij de VDAB 
en voorbije 4 kwartalen niet in dienst bij de werkgever

 55-59 jaar: 1150 euro/kwartaal gedurende 8 kwartalen

 60 jaar en wettelijke pensioenleeftijd niet bereikt: 1500 
euro/kwartaal gedurende 8 kwartalen



(Nieuw) doelgroepenbeleid voor personen 
met een arbeidshandicap
Vanaf 1/7/2016:

 Overgangsmaatregelen:

 Uitdoving Activa Verminderde arbeidsgeschiktheid

 Vlaamse Ondersteuningspremie voor personen met 
een arbeidshandicap (VOP)

 VDAB stelt vast of de persoon beschikt over een indicatie 
als persoon met een arbeidshandicap (rechten VOP, BW, 
SW, CMW) en nood heeft aan ondersteuning

 Dept WSE betaalt de premie aan de werkgever uit



Overgangsmaatregelen

 Inwerkingtreding op 1/1/2017:
 Uitdoving doelgroepvermindering en activering langdurige 

werkzoekenden (Activa)

 Toekenning voordelen tot 31/12/2018



Aanwervingsincentive voor langdurige 
werkzoekenden
 Aanwervingen vanaf 1/1/17

 Stimuleren van aanwerving en langdurige 
tewerkstelling van langdurige werkzoekenden

 Subsidie in twee schijven: 
 1250 euro na drie maanden tewerkstelling

 3000 euro na twaalf maanden tewerkstelling

 Langdurige werkzoekenden tussen 25 en 55 jaar

 Bij deeltijdse tewerkstelling: specifieke regeling



CONTACT
Werk.be/doelgroepverminderingen

Werk.be/vop

Werk.be/awi

doelgroepkortingen@wse.vlaanderen.be

vop@wse.vlaanderen.be

awi@wse.vlaanderen.be

Telefoonnr.: 02 553 08 61


