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Het Vlaams Parlement,
– gehoord het op 5 december 2012 in plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat
over de evolutie van economie en werkloosheid in Vlaanderen;
– gehoord het antwoord van minister Ingrid Lieten;
– gelet op:
1° de bevindingen van de studiedienst van de Vlaamse Regering;
2° de toename van het aantal faillissementen waarbij die toename zich volledig binnen het Vlaamse Gewest situeert;
3° de toename van het jobverlies waardoor het aantal niet-werkende werkzoekenden
11,2 procent hoger ligt dan een jaar geleden;
4° de toenemende krapte op de arbeidsmarkt mede door de daling van het aantal
werkaanbiedingen;
5° het feit dat het economisch beleid voor een groot stuk in handen is van de Vlaamse
Regering;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° werken lonender te maken en de systemen van niet-werken te ontmoedigen, door
de Vlaamse aanmoedigingspremies voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking te
herzien en door werkzoekenden van alle leeftijden te activeren;
2° sterker in te zetten op het activeren van alle werkzoekenden, en niet enkel op de
nieuwe instroom zoals nu bij de 50-plussers het geval is;
3° de regelgeving inzake de passende dienstbetrekking – waarbij een job passend is als
die binnen een straal van 60 km rond de woonplaats is gelegen – meer stringent toe
te passen;
4° werkplekleren meer aantrekkelijk te maken en er voor te zorgen dat jongeren
daadwerkelijk een stage volgen op de werkvloer, zodat de dalende trend voor wat
betreft het aantal leerjongeren gekeerd wordt;
5° met het oog op het verminderen van de lasten op arbeid in te zetten op een ontvetting van de overheid, in de eerste plaats door het afschaffen van de provincies;
6° aan te sturen op een doorgedreven efficiëntieverhoging van de gemeentelijke overheid, zodat er op budgettaire ruimte vrijkomt voor een lastenverlaging op lokaal
niveau in combinatie met een verregaande harmonisering en vereenvoudiging van
de lokale bedrijfsfiscaliteit;
7° de veelheid aan plannen (relanceplan, Werkgelegenheids- en Investeringsplan,
groenboek en witboek Industrieel Beleid enzovoort) te schrappen en die subsidies
te vervangen door een lastenverlaging aan zelfstandigen en ondernemers;
8° eindelijk werk te maken van de concrete realisatie en implementatie van de aanbevelingen van de Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten;
9° versneld te zorgen voor de invoering van de unieke omgevingsvergunning, van
gecoördineerde en daadwerkelijk geïntegreerde adviezen, en van het operationaliseren van de digitale bouwaanvraag en de digitale milieuvergunningsaanvraag;
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10° de mobiliteitsknoop in en rond Antwerpen te ontwarren door pragmatisch te
werk te gaan en duizenden auto’s elke dag weer uit de file te halen door de Liefkenshoektunnel tolvrij te maken, en het creëren van bijkomende rijvakken op de
Brusselse Ring voor het doorgaand verkeer.
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