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VOORWOORD
In het verlengde van de vorige edities beantwoordt de jaarlijkse stand van zaken van de arbeidsmarkt in het 

Brussels Gewest aan de wens, maar ook aan de reële behoefte, om te beschikken over een instrument waar-

mee de structuur en de recente evoluties van de werkgelegenheid en de werkloosheid in Brussel kunnen wor-

den opgevolgd en geanalyseerd.

Dit jaar is dit instrument des te noodzakelijker omdat het rekening houdt met de uitzonderlijke situatie van 2020 en 

met de coronacrisis. Dit verslag is dan ook een gelegenheid om een eerste balans op te maken van de toestand 

van de Brusselse arbeidsmarkt. Afgezien van de dramatische gezondheidsimpact heeft de coronacrisis immers 

de hele nationale en mondiale economie voor een groot deel van 2020 tot stilstand gebracht door herhaaldelijke 

lockdowns. Dit is een eerste analyse van de impact van de crisis op de Brusselse arbeidsmarkt. Deze zal voort-

gezet worden in de volgende edities van dit verslag, aangezien de gezondheidscrisis ook het grootste deel van 

2021 aanhield. De crisis heeft op het moment dat dit verslag wordt geschreven nog steeds een impact op het 

sociale en economische leven en zal in 2022 waarschijnlijk verdere gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt. 

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de structuur van de stand van zaken aangepast. Sommige aspecten van de 

Brusselse arbeidsmarkt die in de vorige edities van dit verslag algemeen zijn besproken, zijn in feite structurele 

tendensen die van jaar tot jaar slechts zeer oppervlakkig verschillen. Deze zullen beknopt worden besproken, 

gevolgd door een meer gedetailleerde analyse van andere elementen die de crisis in de loop van het jaar aan 

het licht heeft gebracht. Zo wordt met name de nadruk gelegd op de trendbreuken die de openbare diensten voor 

nieuwe uitdagingen stellen, waardoor deze meer dan ooit hun rol als sociale en economische schokdemper moe-

ten vervullen. Het eerste deel geeft beknopt of in de vorm van een infografiek een overzicht van de belangrijkste 

tendensen op de arbeidsmarkt. Het tweede deel is meer specifiek gericht op de manier waarop de coronacrisis de 

werkgelegenheid en de werkloosheid op gewestelijk niveau heeft beïnvloed in het jaar 2020. 

Deze analyse van view.brussels is bestemd voor een breed publiek en maakt gebruik van statistieken van ver-

schillende bronnen, die betrekking hebben op het laatste jaar dat op het moment van schrijven beschikbaar is 

en op evoluerende reeksen, meestal over vijf jaar. Afhankelijk van de bron is het referentiejaar 2019 of 2020. 

Zich bewust van de uitdagingen die deze crisis voor het Brussels Gewest inhoudt op het vlak van werkgelegen-

heid en opleiding, ontwikkelt view.brussels parallel met deze publicatie andere monitoringinstrumenten en pros-

pectieve analyses. Deze laatste, die regelmatig worden bijgewerkt en voor het merendeel worden verspreid, 

hebben tot doel licht te werpen op de sociaal-economische impact die resulteert en zal resulteren uit de crisis, 

alsook op de uitdagingen die daaruit zullen voortvloeien.

Caroline Mancel

Directeur-generaal a.i.

Cécile Thiriaux

Adjunct-directeur-generaal a.i.
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INLEIDING

Het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 en de daaruit voortvloeiende gezondheidsmaatregelen 

hebben een bijzonder negatief effect gehad op de wereldeconomie, maar ook op de Belgische 

economie. Het Belgische bbp is in 2020 met 6,2% gekrompen ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Ook al zijn de negatieve gevolgen van de crisis voor de Belgische economie uiteindelijk minder 

groot dan bij het begin van de crisis werd gevreesd, het blijft een feit dat een dergelijke 

economische schok zich sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer had voorgedaan. Ter 

vergelijking: na de crisis van 2008 bedroeg de krimp 2%. 

De coronacrisis heeft niet alleen gevolgen gehad voor de nationale economie, maar 

heeft ook de dynamiek van de Belgische arbeidsmarkt ernstig beïnvloed1. Deze crisis 

zonder weerga heeft met name buitengewone maatregelen vereist om de negatieve 

effecten ervan zoveel mogelijk te beperken en de werkgelegenheid zoveel mogelijk 

in stand te houden. Zo heeft de overheid onder meer beslist de toegang tot 

regelingen als tijdelijke werkloosheid voor werknemers en overbruggingsrecht 

voor zelfstandigen te vereenvoudigen. Op het hoogtepunt van de crisis 

maakten bijna 40% van de werknemers uit de privésector en bijna één op 

de twee zelfstandigen hiervan gebruik2.

Bovendien hebben de gewestelijke arbeidsmarkten, hoewel ze 

allemaal negatief werden beïnvloed, uiteenlopende gevolgen 

ondervonden, met name gezien hun specifieke sectorale 

samenstelling3 en de wijze waarop hun werkgelegenheid is 

gestructureerd. 

Dit verslag is dus een gelegenheid om de stand van zaken en 

de specifieke kenmerken van de Brusselse arbeidsmarkt 

te belichten, maar ook om een eerste analyse voor te 

stellen van de impact van de crisis op de verschillende 

dimensies die algemeen werden geanalyseerd in de vorige 

edities van dit verslag. Het is als volgt gestructureerd:

1 Struyven, L., Goesaert, T., Vandekerkhove, T., & Vets, P. (2020), "Arbeidsmarktdynamiek in 
België en in de gewesten" , Dynam-Reg Release 2020, KU LEUVEN – HIVA.

2 Hoge Raad van de Werkgelegenheid (HRW), 2021, "Stand van zaken van de arbeidsmarkt in België en in 
de gewesten", 100 p.

3 De tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sterk geconcentreerd in de tertiaire en quartaire diensten.

https://www.dynamstat.be/files/publications/Dynam-release_fin_NL.pdf
https://www.dynamstat.be/files/publications/Dynam-release_fin_NL.pdf
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 ` De eerste twee hoofdstukken, gericht op de bevolking en de tewerkstelling, behandelen de demogra-

fische evolutie en geactualiseerde gegevens over de interne werkgelegenheid, zowel in loondienst als 

zelfstandige, en de ondernemingsdynamiek in het Gewest. 

 ` Het derde hoofdstuk is gewijd aan de kwaliteit van de jobs van de Brusselaars.  

 ` Het vierde hoofdstuk nodigt ons uit om het Brusselse arbeidsaanbod in vraag te stellen aan de hand van 

indicatoren van de arbeidsmarktparticipatie, zoals de activiteits-, tewerkstellings- en werkloosheidscijfers, 

maar ook om de kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden te bestuderen. Dit hoofdstuk bevat ook 

een analyse van de dynamische statistieken, met een stand van zaken van de arbeidsreserve vanuit het 

standpunt van de stromen. 

 ` In het vijfde en laatste hoofdstuk wordt tot slot de evolutie van de door Actiris gegenereerde werkaan-

biedingen besproken.
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Bron: FOD Economie - ADSEI, berekeningen view.brussels 

Figuur 1: Jaarlijkse evolutie van de bevolking in het 
Brussels Gewest (1989-2021, in aantal)

DEMOGRAFISCHE VOORUITZICHTEN 

Hoewel de bevolking van Brussel aangroeit, is dat 

niet het geval in alle gemeenten van het grondgebied. 

Slechts 8 van de 19 gemeenten hebben hun aantal 

inwoners het afgelopen jaar zien toenemen. Dit zijn 

de gemeenten met een stijging van 1% of meer: 

Anderlecht, Oudergem, Ukkel, Evere en Brus-

sel-Stad. De gemeenten waar de bevolking is gedaald, 

zijn hoofdzakelijk gemeenten van de eerste kroon, met 

Sint-Joost-Ten-Node (-1,4%) gevolgd door Schaarbeek 

en Sint-Gillis (-1%), gemeenten waar de laatste jaren 

reeds een daling werd vastgesteld. 

1.1 Demografische evolutie 

In het jaar 2020 is de Belgische bevolking, ondanks 

de crisis, wel verder aangegroeid. Het Brussels 

Gewest kreeg er 1.715 inwoners bij, wat zijn bevolk-

ing op 1 januari 2021 op 1.219.970 brengt, hetzij een 

groei met 0,1%. Hoewel dit het laagste groeicijfer 

in twee decennia is, is Brussel nog nooit zo sterk 

bevolkt geweest.  

Terwijl Wallonië een jaarlijks groeipercentage laat 

zien dat relatief dicht bij dat van Brussel ligt (+0,1%), 

onderscheidt Vlaanderen zich van de andere twee 

gewesten met een iets hoger groeipercentage 

(+0,4%). Deze historisch lage groei voor het hele 

land (+0,2%) is uiteraard een gevolg van de wereld-

wijde gezondheidscrisis in 2020. 

Focu s op Brussel

Bevolkingsaangroei

Bevolkingsdaling

970.501 

950.339 

950.597 

964.405 

1.006.749 

1.068.532 

1.163.486 

1.191.604 

1.219.970

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2021
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Impact van de crisis op de bevolking  

De Covid-19-crisis heeft ontegensprekelijk een impact gehad 

op de Belgische en Brusselse bevolking. Of het nu is in ter-

men van aantal sterfgevallen, interne en externe migraties 

of levensverwachting, de gevolgen van de gezondheidscrisis 

komen rechtstreeks tot uiting in de bevolkingsstructuur. 

 ` Natuurlijk saldo  

In 2020 bedraagt het natuurlijke saldo in Brussel, d.w.z. het ver-

schil tussen de geboorten en de sterfgevallen, iets minder dan 

5.000 eenheden. Tot 2019 en gedurende bijna 15 jaar verte-

genwoordigde dit saldo ongeveer 8.000 eenheden en speelde 

het een belangrijke rol in de aangroei van de Brusselse bevolking.  

De daling van het natuurlijke saldo wordt enerzijds 

verklaard door het aanzienlijke aantal sterfgevallen in het 

jaar 2020. Hoewel de trend van het aantal sterfgevallen in 

Brussel al jarenlang dalend is, nam het aantal sterfgevallen in 

2020 met meer dan 2.000 toe, dat wil zeggen een stijging met 

23% ten opzichte van 2019, wat wordt toegeschreven aan de 

pandemie die België vanaf de maand maart 2020 trof. 

De daling van het natuurlijke saldo kan anderzijds worden 

verklaard door het geboortecijfer, dat in 2020 verder daalde. 

Deze daling van het aantal geboorten in Brussel wordt nu voor 

het zesde opeenvolgende jaar vastgesteld.   

De - positieve of negatieve - impact van de pandemie op het 

aantal geboorten is nog niet bekend, aangezien de eerste cijfers 

die dit verschijnsel weerspiegelen naar verwachting pas vanaf 

januari 2021 zullen worden waargenomen, met gevolgen voor 

heel 2021 en mogelijk nog daarna. De voorlopige cijfers wijzen 

op een verdere daling. Een van de verklaringen hiervoor is de 

onzekerheid te wijten aan de gezondheidscrisis die het hele jaar 

2020 aanhield, en meer in het bijzonder in het begin met de 

strenge lockdown en de voorzichtige heropeningen in de zomer 

die weer plaatsmaakten voor paniek en een strenge lockdown in 

oktober en november 2020. 

Sinds 2008, het jaar van de wereld-

wijde economische crisis, wordt een 

daling van de geboortecijfers opge-

tekend. Deze crisis heeft geleid tot 

onzekerheid op de arbeidsmarkt, 

inkomensverlies en financiële moei-

lijkheden, vooral voor jonge koppels. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

de geboortecijfers in de jaren na 

deze economische omwenteling zijn 

gedaald. Tussen 2008 en 2020 heb-

ben de geboortecijfers zich vreemd 

genoeg niet hersteld zoals in een 

situatie vóór een crisis, en toch had-

den ze zich ondertussen kunnen 

herstellen. Een van de verklaringen 

is dat de huidige samenleving wordt 

geconfronteerd met een grotere 

onzekerheid, die een verschijnsel op 

lange termijn is en geen tijdelijk ver-

schijnsel (de tijd dat de crisis voorbij 

is). Bovendien leidt dit er niet alleen 

toe dat koppels hun plannen om een 

kind te krijgen uitstellen, maar ook 

dat het aantal gewenste kinderen 

afneemt.  

Bron: webinar van het Planbureau, ‘Toelich-
ting over de bevolkingsvooruitzichten in het 
kader van Covid-19’, 01/04/2021, Marine 
Vandresse 

Stand van zaken 2021 view.brussels
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Migratiesaldo 

 ` Binnenlandse migraties  

In vergelijking met 2019 is het aantal interne 

immigraties met 6% gedaald, een daling die een 

rechtstreeks gevolg zou kunnen zijn van de gezond-

heidscrisis, een crisis waarvan het beeld van een 

bevolking die naar een tuin of een terras snakt vanaf 

het begin sterk werd uitgedragen. Deze vaststelling 

kan een deel van de verklaring zijn, maar een andere 

verklaring kan zijn dat de geplande verhuizingen, 

waaronder die van jongeren die op het punt stonden 

het ouderlijke nest te verlaten, werden opgegeven 

of uitgesteld in een onzekere financiële en gezond-

heidscontext en met betrekking tot een stad die 

haar aantrekkingskracht wellicht had verloren na de 

opeenvolgende lockdowns. 

Wat de interne emigraties betreft, zijn de cijfers 

stabiel in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit 

betekent dat de crisis, althans in 2020, niet heeft 

geleid tot een plattelandsvlucht zoals men had kun-

nen denken, maar deze kan ook belemmerd zijn 

door de gezondheidscrisis. 

Uiteindelijk zet het interne migratiesaldo, d.w.z. 

het verschil tussen het aantal interne immigraties 

en interne emigraties, de daling voort die in 2000 is 

ingezet. In 2019 bedroeg het saldo -15.400 eenhe-

den. In het afgelopen jaar is dit saldo verder toege-

nomen tot 1.600 extra eenheden (of 10%). 

De cijfers voor 2021 zullen belangrijk zijn om op 

te volgen om het effect van de crisis op de interne 

migratiebewegingen weer te geven en om te zien in 

welke mate de in 2020 waargenomen trends worden 

bevestigd of ontkracht. 

 ` Internationale / externe migraties  

Het is geen verrassing dat de internationale migraties 

het afgelopen jaar zijn afgenomen. De sluiting van de 

Belgische grenzen, van 18 maart tot 15 juni 2020, is 

voldoende expliciet om deze tussen 2019 en 2020 

vastgestelde daling te rechtvaardigen. Hoewel het 

migratiesaldo lager is dan het voorgaande jaar (daling 

van 17.799 tot 13.635, hetzij -23%), is het nog steeds 

hoger dan in 2017, 2015 en 2013, toen het volume van 

de internationale emigraties ongeveer 12.000 bedroeg. 

Levensverwachting en vergrijzing van de bevolking  

Zoals alle demografische factoren heeft ook de 

levensverwachting te lijden gehad onder de gezond-

heidscrisis in het jaar 2020. Terwijl de levens-

verwachting de afgelopen 20 jaar met 2,5 maan-

den per jaar is gestegen, is ze nu in amper één 

jaar met 10 maanden gedaald. 

Tot slot is, hoewel de gezondheidscrisis een invloed 

heeft gehad op de levensverwachting van de 

bevolking, het fenomeen van de vergrijzing van de 

bevolking niet verdwenen, ook al blijft het in Brus-

sel minder uitgesproken dan in de twee andere 

gewesten. Het percentage 65-plussers bedraagt 

in Brussel ongeveer 13%, terwijl het in het Vlaams 

en het Waals Gewest respectievelijk 20% en 23% 

bedraagt. 
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1.2 Vervangingsratio van de actieve bevolking 

De vervangingsratio van de actieve bevolking illus-

treert, op basis van de demografische ontwikkelingen 

en de prognoses tot 2030, de verhouding tussen het 

aantal jongeren van 15 tot 24 jaar die waarschijnlijk de 

arbeidsmarkt zullen betreden en het aantal personen 

van 55 tot 64 jaar dat de arbeidsmarkt zal verlaten. 

Wanneer deze verhouding hoger is dan 100, betekent 

dit dat er meer jongeren de arbeidsmarkt zullen betre-

den dan er 55-plussers zijn die zullen uitstromen.  

In Brussel bedraagt deze verhouding ongeveer 120, 

in tegenstelling tot de andere twee gewesten, waar 

ze de laatste jaren onder 100 is gedaald. Dit betekent 

voor deze gewesten dat de vervanging de komende 

jaren meer dan onvoldoende zal zijn. 

De gegevens zijn niet uitgewerkt in dit verslag aan-

gezien ze identiek zijn aan die van de vorige editie.

Voor de gegevens
klik op het verslag 2020

https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf#page=7
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2.1 Interne werkgelegenheid

Zoals verwacht heeft de coronacrisis een 

negatief effect gehad op de interne werk-

gelegenheid in Brussel (d.w.z. het aantal 

arbeidsplaatsen dat in het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest (BHG) wordt ingenomen door 

werknemers die daar al dan niet wonen). 

In 2020 is er een einde gekomen aan de 

constante stijging sinds 2015. Het aantal 

banen bedroeg 754.287, een (lichte) daling 

met 0,6% ten opzichte van 2019, wat neer-

komt op een verlies van 4.760 banen. Ondanks 

deze daling blijft de werkgelegenheid in Brussel 

oververtegenwoordigd in de Belgische interne 

werkgelegenheid. Ze vertegenwoordigt immers 

nog steeds 16% van de Belgische interne werk-

gelegenheid, terwijl iets meer dan 10% van de 

bevolking van het land in het Gewest woont.    

De daling van de interne werkgelegenheid in Brussel in 2020 ten opzichte van 2019 volgt de daling die is vastges-

teld op het niveau van de Belgische interne werkgelegenheid (-0,7%). Deze globale evolutie houdt echter grote 

verschillen in van gewest tot gewest. Terwijl de interne werkgelegenheid in Vlaanderen sterker is gedaald (-1,1%), 

is de interne werkgelegenheid in Wallonië met 0,3% gestegen, wat gedeeltelijk kan worden verklaard door het feit 

dat de tijdelijke werkgelegenheid in loondienst in Brussel (-10,8%) en Vlaanderen (-9,6%) sterker is gedaald dan 

in Wallonië (-3,2%). 

WERKGELEGENHEID EN DEMOGRAFIE 
VAN DE ONDERNEMINGEN

16% van de Belgische 
interne werkgelegenheid 

in 2019

714.110

701.932

759.046

754.287

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Figuur 2: Evolutie van de interne werkgelegenheid in het 
Brussels Gewest (2010-2020, in absolute waarde)

Bronnen: FOD Economie - ADSEI (EAK), berekeningen view.brussels
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2.1.1 Evolutie van de interne werkgelegenheid in Brussel 

Zoals vastgesteld sinds 2015 wordt meer dan één 

op twee banen (51,1%) in het Brussels Gewest 

ingenomen door een Brusselaar.

Het percentage banen ingenomen door de lokale 

bevolking neemt in 2020 opnieuw toe ten opzichte 

van 2019, met een stijging met 0,9 procentpunt 

(p.p.). Het inkomend pendelverkeer van de beroeps-

bevolking neemt opnieuw af. Terwijl de inkomende 

stroom in 2019 met 1,4 procentpunt steeg ten 

opzichte van 2018, waarmee de sinds 2013 waarge-

nomen neerwaartse trend werd doorbroken, daalde 

deze in 2020 weer tot 48,9% (tegenover 49,8% in 

2019). De pendelaars die in Vlaanderen of Wallonië 

wonen en in Brussel werken, nemen dus 368.672 

van de 754.287 beschikbare banen in het Brussels 

Gewest in.

Figuur 4: Evolutie van de verdeling van de interne werkgelegenheid in het Brussels Gewest (2009-2020, in 

aantal) 

Bronnen: FOD Economie (ADSEI - EAK), berekeningen view.brussels

Brussels 
Gewest
51,1% Vlaams 

Gewest
31,0%

Waals 
Gewest
17,9%

Bronnen: FOD Economie - ADSEI, berekeningen view.brussels

Figuur 3: Verdeling van de werknemers in het 

Brussels Gewest volgens hun woonplaats (2020)
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2.1.2 Kenmerken van de Brusselse interne werkgelegenheid

Wat de specifieke kenmerken van de interne werk-

gelegenheid betreft, blijven de in de vorige verslagen 

waargenomen trends van kracht. De verdeling van de 

werkgelegenheid naar geslacht is in de drie gewesten 

van het land namelijk redelijk vergelijkbaar en valt enigs-

zins in het voordeel van de mannelijke werknemers uit: 

53,4% van de banen wordt ingenomen door mannen in 

Brussel, 53,3% in Vlaanderen en 51,8% in Wallonië.

Bovendien verschilt de verdeling van de werkgelegenheid per leeftijdsgroep, vooral wat jongeren onder 25 jaar 

betreft, en zelfs jongeren tussen 25 en 29 jaar, die relatief minder talrijk zijn in het Brussels Gewest.

Tot slot wordt volgens het kwalificatieniveau 62,7% van de interne werkgelegenheid in Brussel ingenomen door 

mensen met een diploma van hogere studies (473.054 banen), terwijl dit aandeel in Vlaanderen en Wallonië 

respectievelijk ‘slechts’ 45,2% en 46,1% bedraagt. Het grotere aandeel van hoger gekwalificeerde banen in het 

Brussels Gewest is nog steeds gedeeltelijk te verklaren door de ‘tertiarisering’ van de economie daar.

Tabel 1: Kenmerken van de interne werkgelegenheid per gewest, in aantal en % (2020)

Brussels 
Gewest

Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

Brussels 
Gewest

Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

Aantal %

Geslacht
Mannen 402.434 1.452.099 622.051 53,4 53,3 51,8

Vrouwen 351.853 1.272.908 578.293 46,6 46,7 48,2

Kwalificatie-
niveau 

Laag 82.805 380.966 176.881 11,0 14,0 14,7

Matig 198.428 1.111.325 470.491 26,3 40,8 39,2

Hoog 473.054 1.232.716 552.974 62,7 45,2 46,1

Leeftijds-
groep 

< 25 jaar 30.351 200.207 75.415 4,0 7,3 6,3

25-29 jaar 82.506 317.595 138.744 10,9 11,7 11,6

30-39 jaar 204.940 677.026 299.206 27,2 24,8 24,9

40-49 jaar 205.928 687.620 310.715 27,3 25,2 25,9

> 50 jaar 230.562 842.559 376.265 30,6 30,9 31,3

Totaal 754.287 2.725.007 1.200.345 100,0 100,0 100,0

Bronnen: FOD Economie - ADSEI (EAK), berekeningen view.brussels

«62,7% van de interne werkgelegen-
heid in Brussel is ingenomen door 
mensen met een diploma hogere stu-
dies. Dit aandeel is lager in Vlaanderen 
(45,2%) en Wallonië (46,1%)»
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De interne werkgelegenheid in Brussel (evenals de 

interne werkgelegenheid in België) is in vergelijking 

met de voorgaande jaren niet zo sterk gekrompen 

als bij het begin van de coronacrisis werd gevreesd. 

Deze relatieve veerkracht wordt voornamelijk 

verklaard door de steunmaatregelen van de overheid, 

zoals de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure 

voor van tijdelijke werkloosheid voor werknemers en 

van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, maar 

ook door de invoering van een moratorium op faillis-

sementen die verband houden met de crisis. 

Gezien de omvang van de tijdelijke werkloosheid in 

het jaar 2020 wordt in het volgende hoofdstuk over 

de evolutie van de arbeid in loondienst meer spe-

cifiek ingegaan op de evolutie daarvan in de loop 

van het jaar. Er wordt ook ingegaan op de manier 

waarop de tijdelijke werkloosheid is ingezet door de 

belangrijkste sectoren die de Brusselse economie 

kenmerken, teneinde de rol van schokdemper, van 

‘buffer’ te identificeren die ze heeft gespeeld om 

banen te behouden in sectoren die sinds het begin 

van de crisis hard zijn getroffen.

2.2 Arbeid in loondienst 

In vergelijking met de vorige edities is dit hoofdstuk 

over arbeid in loondienst, de evolutie ervan en de 

manier waarop dit in het Brussels Gewest is georga-

niseerd, gewijzigd qua structuur, om twee redenen.

Ten eerste zijn de gegevens om dit te analyseren 

slechts tot 2019 beschikbaar, een periode die de 

gezondheidscrisis dus niet dekt. Bovendien blijven 

de trends die de voorgaande jaren zijn waargeno-

men met betrekking tot de gewestelijke evolutie van 

de arbeid in loondienst, de verdeling van de banen in 

loondienst naar geslacht van de werknemers en de 

verdeling van de arbeid in loondienst naar bedrijfs- 

grootte, grotendeels vergelijkbaar in het jaar 2019. 

De analyse die in het algemeen in dit hoofdstuk wordt 

gepresenteerd, wordt daarom vervangen door een 

infografiek met de belangrijkste bevindingen over 

de toestand van de arbeid in loondienst vóór de 

gezondheidscrisis van 2020 (zie punt 2.2.1, A).    

Ten tweede is het jaar 2020 uitzonderlijk omdat de 

coronacrisis, de twee lockdowns die eruit voortvloei-

den en de bijna volledige stillegging van bepaalde 

delen van de Belgische en, in dit geval, Brusselse 

economie, de overheid hebben verplicht om een 

hele reeks economische steunmaatregelen te tref-

fen. De economische activiteit werd op deze manier 

beschermd. 

Zo konden ondernemingen genieten van een 

vereenvoudigde procedure om een beroep te doen 

op tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers. De 

mogelijkheid voor laatstgenoemden om er massaal 

gebruik van te maken, heeft het grotendeels moge-

lijk gemaakt de daling van de economische activiteit 

op te vangen voor de werkgelegenheid, aangezien 

de ondernemingen hierdoor konden vermijden dat zij 

massaal personeel moesten ontslaan. 

De analyse van de tijdelijke-werkloosheidscijfers 

tussen maart 2020 en december 2020 (zie punt 

2.2.1, B) biedt zo verschillende inzichten. In de eerste 

plaats kunnen we aan de hand van deze gegevens 

nagaan hoe de twee lockdowns de economische acti-

viteit in Brussel in de loop van de maanden hebben 

beïnvloed. De studie van de persoonlijke kenmer-

ken van de tijdelijk werkloze werknemers maakt het 

ook mogelijk na te gaan of bepaalde categorieën 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Brussels Gewest België

van werknemers zwaarder getroffen werden. Tot slot 

kan aan de hand van de sectorale analyse worden 

nagegaan welke sectoren sinds het begin van de cri-

sis het hardst werden getroffen en welke het meest 

veerkrachtig waren.     

In het eerste deel worden in de vorm van een infogra-

fiek de belangrijkste tendensen in de arbeid in loon-

dienst vóór de gezondheidscrisis gepresenteerd. 

Een tweede deel is gericht op de evolutie van de tij-

delijke-werkloosheidscijfers in het jaar 2020.  

2.2.1 Algemene waarnemingen 

639.615
Werknemers

A. TOESTAND VAN DE ARBEID IN LOONDIENST VÓÓR DE CRISIS - 2019

Sinds 2013 is het percentage vrouwen met een betaalde baan

hoger is dan die van mannen. Tussen 2000 en 2012, was het la-

ger. In 2019 vertegenwoordigen vrouwen 51,2% van de werkge-

legenheid in loondienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De meeste werknemers zijn geconcentreerd in grote (47,3%) 

en middelgrote ondernemingen (20,7%), ondanks hun lage 

vertegenwoordiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

respectievelijk 1,2% en 3,7%.

Kleinere ondernemingen, nochtans in de meerderheid in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (64,3%), vertegenwoordigen 

slechts 6,6% van de werkgelegenheid in loondienst. 

Ondernemingen
≥ 200 werknemers

50-199

< 5

37.907

Bronnen: RSZ, berekeningen view.brussels
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B. IMPACT VAN DE CRISIS OP DE INZET VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

 ` Globale evolutie

1 Deze beslissing tot sluiting betrof in eerste instantie bars, cafés en tearooms vanaf 8 oktober. Het Overlegcomité van 16 oktober heeft 
deze sluiting vervolgens uitgebreid tot de restaurants, vanaf 19 oktober.

Vanaf de oplegging van de eerste lockdown 

in maart 2020 werd door de bedrijven intensief 

gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid. Het 

aantal tijdelijk werklozen bereikte in april 2020 in 

alle gewesten van het land een piek, om geleidelijk 

af te nemen vanaf mei 2020, het door de regering 

gekozen tijdstip voor een eerste exit uit de lockdown. 

Ondanks het algemene herstel van de activiteiten 

tussen juni en september bleef het aantal tijdelijk 

werklozen echter hoog. Dit is met name te wijten 

aan bepaalde sectoren die niet heropgestart werden 

of niet op volle kracht draaiden als gevolg van de 

maatregelen om de epidemie in te dammen (onder 

meer de evenementensector, de horeca en het 

toerisme).

Een verdere stijging werd waargenomen in oktober 

2020 en november 2020 en was het gevolg van 

de tweede lockdown die op 2 november van kracht 

werd. Voorafgaand aan deze tweede lockdown sloot 

de horeca al begin oktober reeds verplicht de deu-

ren1. Hoewel het opnieuw een algemene stopzetting 

van de economische activiteit was, konden er nu 

meer sectoren ‘normaal’ blijven werken. Dit verklaart 

gedeeltelijk het lagere aantal tijdelijk werklozen in 

vergelijking met de eerste lockdown.Het aantal tijde-

lijk werklozen is dus opnieuw gedaald in december 

2020 en valt met name te verklaren door de herope-

ning van de detailhandel voor de eindejaarsfeesten.  

Op het niveau van het Brussels Gewest bedroeg 

het aantal Brusselse werknemers dat een beroep 

deed op tijdelijke werkloosheid 92.390 in april 2020 

en 82.223 in mei. In september bedroeg het aantal 

nog 27.260, waarna het in oktober en november 2020 

weer opliep tot respectievelijk 36.900 en 44.468. In 

december bedroeg dit aantal uiteindelijk 35.586. 

Tussen april en december is het aantal tijdelijk werklo-

zen woonachtig in het Brussels Gewest aanzienlijk 

gedaald, namelijk met -61,5%.

Deze grillige evolutie is min of meer dezelfde in de 

drie gewesten van het land. Toch is de daling in het 

Brussels Gewest minder groot dan in de andere 

twee gewesten. Dit verschil komt tot uiting in het 

aandeel van de tijdelijk werkloze Brusselse werkne-

mers ten opzichte van alle in België gedomicilieerde 

werknemers. Terwijl de tijdelijk werkloze Brusselaars 

in maart 8,3% van het totale aantal in België gedo-

micilieerde werknemers vertegenwoordigden, steeg 

hun aandeel tot 11,4% in september en stabiliseerde 

het zich tijdens de drie daaropvolgende maanden op 

ongeveer 10%.

Deze stijging kan met name worden verklaard 

door het belang van bepaalde sectoren in de 

Brusselse economie, met name de tertiaire en 

de quartaire sector, die bijzonder zwaar werden 

getroffen door de gezondheidscrisis. Sommige sec-

«Het aantal tijdelijk werklozen bereikte 
in april 2020 in alle gewesten van het 
land een piek, om geleidelijk af te 
nemen vanaf mei 2020»
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toren die in het BHG relatief belangrijker zijn voor 

de werkgelegenheid dan in de andere gewesten2,  

kregen het sinds het begin van de gezondheidscrisis 

2 "Werkgevers in de drie gewesten spreiden tijdelijke werkloosheid anders over hun werknemers ", Dynam Flash Corona, 10/06/2021.

immers zwaar te verduren (met name de horeca, de 

detailhandel of de cultuursector).

Tabel 2: Evolutie van het aantal tijdelijk werklozen per woonplaats (maart tot december 2020)

Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

BHG 76.365 92.390 82.223 52.983 36.561 33.111 27.260 36.900 44.468 35.586

Vlaan-
deren

574.225 711.341 557.659 337.883 201.624 180.040 140.004 205.003 263.337 203.433

Wallonië 248.202 300.404 236.742 143.067 86.949 76.123 65.210 110.453 126.733 94.188

Buiten-
land

19.297 23.942 20.528 13.258 7.998 6.761 5.718 8.222 9.290 8.079

Onbe- 
kend

5.583 6.472 5.491 3.644 2.306 2.099 1.701 3.037 3.860 3.759

Totaal 923.672 1.134.549 902.643 550.835 335.438 298.134 239.893 363.615 447.688 345.045

% BHG 8,3% 8,1% 9,1% 9,6% 10,9% 11,1% 11,4% 10,1% 9,9% 10,3%

Bronnen: RVA, RSZ, Berekeningen BISA en view.brussels

De analyse van het gemiddelde aantal dagen tij-

delijke werkloosheid per maand en per werkne-

mer maakt het ook mogelijk de intensiteit vast 

te stellen waarmee de ondernemingen van deze 

steunmaatregel gebruik hebben gemaakt. Het 

gemiddelde aantal dagen tijdelijke werkloosheid per 

werknemer lag logischerwijze hoger in de perioden 

waarin de strengere maatregelen golden. 

Aangezien de lockdown half maart is begonnen, 

weerspiegelt het gemiddelde van 9,9 dagen tijdelijke 

werkloosheid die maand in het Brussels Gewest de 

daaruit voortvloeiende stopzetting van de activiteiten 

van de 76.365 Brusselse werknemers aan het begin 

van de crisis. In april bedroeg het gemiddelde 18,3 

dagen tijdelijke werkloosheid. Dit nam af naarmate 

de verschillende fasen van de exit uit de lockdown 

elkaar opvolgden. 

Tijdens de zomer bleef het in het Brussels Gewest 

ongeveer op 11 dagen staan, in tegenstelling tot de 

andere twee gewesten, waar het gemiddelde sterker 

daalde. Deze uiteenlopende evolutie is met name toe 

te schrijven aan het geringe aantal toeristen in Brus-

sel en aan de evenementensector, die nog steeds 

aan zeer strikte regels was onderworpen. 

https://www.dynamstat.be/nl/werkgevers-in-de-drie-gewesten-spreiden-tijdelijke-werkloosheid-anders-over-hun-werknemers
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In september liep het aantal tijdelijk werkloze Brus-

selaars terug tot 27.260, maar steeg het gemiddelde 

aantal dagen tijdelijke werkloosheid tot 11,5. Ondanks 

een lichte daling in oktober steeg het gemiddelde 

aantal dagen in november en december weer en 

schommelde het in deze twee maanden rond de 

12,5 dagen. 

3 Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Omlstead-Rumstey, Michèle Tertilt (2020), ‘The impact of Covid-19 on gender inequality’, CRC TR 
224 Discussion Paper Series, University of Bonn and University of Mannheim, Germany

Deze tendens in de evolutie van het gemiddelde 

aantal dagen geldt voor elk gewest. Er zij echter 

op gewezen dat de Brusselaars gemiddeld meer 

dagen tijdelijk werkloos waren dan de werknemers in 

de andere gewesten. Het gemiddelde aantal dagen 

lag over het hele jaar immers hoger.

Tabel 3: Evolutie van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid per werknemer en per woonplaats (maart tot 

december 2020)

Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

BHG 9,9 18,3 13,3 12,2 11,5 10,7 11,5 11,0 12,7 12,5

Vlaan-
deren

8,5 15,0 10,3 8,7 7,6 7,5 8,0 7,6 9,7 9,4

Wallonië 9,1 17,0 11,4 10,0 8,7 8,5 8,8 8,2 11,0 10,5

Totaal 9,0 16,3 11,2 9,7 8,6 8,4 8,9 8,4 10,7 10,4

Bronnen: RVA, RSZ, Berekeningen BISA en view.brussels

 ` Geslacht en leeftijd van de Brusselse werknemers op tijdelijke werkloosheid

Hoewel in april, bij de eerste lockdown, meer dan een 

op de vier Brusselse werknemers tijdelijk werkloos 

was, werden sommige categorieën werknemers 

zwaarder getroffen dan andere. 

Zo hebben vanaf het begin van de crisis mannelijke 

werknemers in Brussel iets meer gebruik gemaakt 

van tijdelijke werkloosheid dan vrouwelijke (28,1% 

voor de mannen en 27,1% voor de vrouwen). Hoewel 

het aandeel van de tijdelijk werklozen daarna daalde 

tot 8,1% in september en vervolgens in de tweede 

lockdown weer steeg tot 10,6% in december 2020, 

maakten mannen systematisch vaker gebruik van 

tijdelijke werkloosheid dan vrouwen. 

Deze evolutie illustreert het feit dat de negatieve 

effecten van een economische crisis in het algemeen 

meer uitgesproken zijn bij mannelijke werknemers of 

in door mannen gedomineerde sectoren, aangezien 

zij gevoeliger zijn voor recessies3. 
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Tabel 4: Aantal en aandeel van de tijdelijk werklozen woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest per 

geslacht en leeftijdsgroep - april, september en december 2020

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid - 
04/2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

04/2020

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid -     
09/2020

Aandeel 
tijdelijke 
werkloo-

sheid 
09/2020 

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos- 

heid - 
12/2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos- 
heid 

12/2020 

Geslacht
Mannen 46.810 28,1% 13.868 8,3% 19.224 11,5%

Vrouwen 45.580 27,1% 13.392 7,9% 16.362 9,7%

Leeftijds-
groep

< 25 jaar 6.341 39,2% 1.275 8,1% 1.918 12,0%

25-34 jaar 29.007 28,0% 7.701 7,4% 10.331 10,0%

35-49 jaar 36.449 28,0% 11.346 8,6% 14.638 11,2%

≥ 50 jaar 20.593 24,3% 6.938 8,1% 8.699 10,2%

Totaal BHG 92.390 27,6% 27.260 8,1% 35.586 10,6%

Sources : ONEM, ONSS, Calculs IBSA et view.brussels

Wat de leeftijd betreft, vertegenwoordigen de Brus-

selaars jonger dan 25 jaar in april 2020 het grootste 

aandeel van de werknemers op tijdelijke werkloos-

heid. Het betreft immers 39,2% van de werknemers 

in deze leeftijdsgroep. De leeftijdsgroep 50+ wordt 

daarentegen het minst getroffen (24,3% in april 

2020). De verschillen naar leeftijd zijn echter vanaf 

juni veel minder uitgesproken dan in april en blijven 

dat ook gedurende de zomer en in september. Vanaf 

oktober worden ze weer groter, en dat blijft zo tot 

in december. De coronacrisis trof de jongeren dus 

meer tijdens de lockdowns. Bij de exit uit de lockdown 

was de impact echter betrekkelijk ongedifferentieerd 

naar leeftijdsgroep.

Figuur 5: Maandelijkse evolutie van de verdeling van de tijdelijke werkloosheid per leeftijdsgroep in het Brus-

sels Gewest in 2020
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Het grotere effect van de crisis op de jongeren is 

vooral te wijten aan het feit dat veel jongeren werk-

zaam zijn in sectoren die sterk door de crisis zijn 

getroffen, zoals de horeca en de handel, en waar-

voor er weinig mogelijkheden zijn om te telewerken. 

Dit verklaart ten dele de oververtegenwoordiging 

van Brusselse werknemers jonger dan 25 jaar die 

tijdens de lockdowns tijdelijk werkloos waren.   

2.2.2. Sectoraal profiel van de arbeid in loondienst

A. TOESTAND VAN DE ARBEID IN LOONDIENST VÓÓR DE CRISIS

2,79
2,01

1,85
1,78

1,66
1,43

1,40
1,30
1,29

1,00
1,03

0,86
0,74
0,71

0,67
0,42

0,22
0,03

Financiën en verzekeringen
Informatie en communicatie

Overige diensten
Openbaar bestuur

Handel in onroerend goed
Wetenschappelijke en technische activiteiten

Elektriciteit en gas
Horeca

Kunst en recreatie
Administratieve en ondersteunende diensten

Onderwijs
Vervoer en opslag

Gezondheidszorg en verzorging
Groot- en detailhandel

Water/afval
Bouwnijverheid

Industrie en winning van delfstoffen
Landbouw, bosbouw en visserij

Openbaar bestuur 
(16,4%)

Administratieve en 
ondersteunende 
diensten (10,6%)

Gezondheidszorg 
en maatschappelijke 
dienstverlening (11,3%)

Handel (8,9%)

Onderwijs (10,9%)

Financiën en verzeke-

ringen (8,2%)

2/3
van de arbeids- 

loondienst

3 SECTOREN UIT DE 
NON-PROFITSECTOR

3 SECTOREN UIT DE 
PROFITSECTOR

€

Figuur 6: Sectorale specialisatiecoëfficiënt in het Brussels Gewest (2019)

Bronnen: RSZ, berekeningen view.brussels
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B. UITEENLOPENDE IMPACT VAN DE CRISIS OP DE ACTIVITEITENSECTOREN

De economische gevolgen van de gezondheidscri-

sis en het effect daarvan op de arbeid in loondienst 

zijn per activiteitensector zeer verschillend geweest. 

Sommige sectoren hebben immers zeer weinig 

gebruik gemaakt van tijdelijke werkloosheid, terwijl 

andere er massaal gebruik van hebben gemaakt.  

Tabel 5: Aantal en aandeel van de banen met tijdelijke werkloosheid in het totale aantal banen in de sector 

(Brusselse werknemers): april, september en december 2020 

Werknemers 
gedomicilieerd in het 

BHG

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid -        
04/ 2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

04/2020

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid - 
09/2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

09/2020 

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid - 
12/2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

12/2020

C Industrie 4.521 36,2% 1.444 11,7% 1.404 11,3%

F Bouw 5.453 60,2% 1.043 11,6% 1.198 13,3%

G

Groot- en 
detailhandel; 
reparatie van 
auto’s en 
motorfietsen

15.628 41,8% 2.743 7,4% 3.586 9,7%

H Vervoer en opslag 4.768 25,7% 2.017 11,0% 2.355 12,8%

I
Verschaffen van 
accommodatie en 
maaltijden

14.623 75,7% 8.134 45,3% 11.512 68,7%

J
Informatie en 
communicatie

2.546 16,6% 462 3,0% 563 3,7%

K
Financiële 
activiteiten en 
verzekeringen

963 6,8% 126 0,9% 153 1,1%

L
Exploitatie van 
en handel in 
onroerend goed

662 16,8% 122 3,1% 207 5,3%

M

Vrije beroepen en 
wetenschappelijke 
en technische 
activiteiten

5.205 22,5% 932 4,1% 1.044 4,7%

N
Administratieve en 
ondersteunende 
diensten

26.386 53,8% 7.990 15,9% 9.306 18,8%

O

Openbaar bestuur 
en defensie; 
verplichte sociale 
zekerheid

1.063 2,6% 5 0,0% 35 0,1%
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Werknemers 
gedomicilieerd in het 

BHG

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid -        
04/ 2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

04/2020

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid - 
09/2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

09/2020 

Werknemers 
op tijdelijke 
werkloos-

heid - 
12/2020

Aandeel 
tijdelijke 

werkloos-
heid 

12/2020

P Onderwijs 1.231 3,8% 163 0,5% 342 1,1%

Q

Menselijke gezond-
heidszorg en 
maatschappelijke 
dienstverlening

4.151 11,3% 685 1,8% 743 2,0%

R
Kunst, amusement 
en recreatie

2.129 34,6% 668 10,1% 1.553 26,9%

S
Overige 
dienstenactiviteiten

2.633 19,2% 647 4,8% 1.473 11,1%

Overige (A, B, D, 
E, T en U4)

428 6,8% 79 1,2% 112 1,8%

Totaal BHG 92.390 27,3% 27.260 8,1% 35.586 5,8%

Bronnen: RSZ (DmfA), RVA, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Berekeningen BISA en view.brussels

4 A: Landbouw, bosbouw en visserij; B: Winning van delfstoffen; D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht; 
E: Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering; T: Activiteit van huishoudens als werkgever; U: Activiteit van extraterrito-
riale organisaties.

5 Uitgedrukt als de verhouding tussen het aandeel van een bepaalde sector in het referentiegewest en dit aandeel in België. Een specia-
lisatiecoëfficiënt van 1 betekent dat het gewest in geen enkel opzicht afwijkt van wat voor het hele land werd waargenomen. Een coëfficiënt 
hoger dan 1 duidt op een specialisatie van het gewest. Omgekeerd wijst een coëfficiënt lager dan 1 op een sector die op gewestelijk niveau 
minder ontwikkeld is.
We merken hierbij op dat de tewerkstelling bij extraterritoriale organisaties die in het Brussels gewest zijn gevestigd (Europese Commissie, 
NAVO enz.) niet werd meegeteld aangezien de arbeidsplaatsen in deze instellingen niet zijn opgenomen in de cijfers van de RSZ (arbeid 
in loondienst). Het spreekt voor zich dat de concentratie van dergelijke arbeidsplaatsen op het Brussels grondgebied ook zeer groot is.

De sectorale-specialisatiecoëfficiënt5 die in 2019 

voor de drie gewesten van het land is vastgesteld en 

hierboven is gepresenteerd, geeft bovendien aan dat 

de dienstensectoren vóór de crisis in het Brus-

sels Gewest oververtegenwoordigd zijn in verge-

lijking met de andere twee gewesten. 

Ook blijkt dat bepaalde sectoren, die bijzonder over-

vertegenwoordigd zijn, zeer weinig gebruik hebben 

gemaakt van tijdelijke werkloosheid voor Brusselse 

werknemers in de sector. Dit betreft vooral de secto-

ren financiën en verzekeringen (2,79), informatie en 

communicatie (2,01), openbaar bestuur (1,78) en, in 

mindere mate, onderwijs (1,03).

De sectoren horeca en kunst en amusement, die ook 

oververtegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest 

(respectievelijk 1,30 en 1,29), behoren daarente-

gen tot de sectoren die het meest gebruik hebben 

gemaakt van tijdelijke werkloosheid in 2020. 

Andere sectoren, zoals administratieve en onders-

teunende diensten, groot- en detailhandel of bouwnij-

verheid, behoren eveneens tot de sectoren die meer 

gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid, 

maar waarvoor de specialisatiecoëfficiënt nul (1,00 

voor de eerste sector) of lager is in het Brussels 

Gewest (0,71 en 0,42 voor de volgende twee).       
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 ` Sectoren met weinig gebruik van tijdelijke werkloosheid 

Onder de sectoren die zeer weinig gebruik 

maakten van tijdelijke werkloosheid voor de 

Brusselse werknemers vinden we vier van de 

zes sectoren die, zoals blijkt uit de infografiek 

hierboven, in 2019 voor bijna twee derde van de 

gewestelijke werkgelegenheid zorgden. 

Dit betreft de drie non-profitsectoren, namelijk de 

sectoren Openbaar bestuur, Onderwijs en Gezond-

heidszorg en Maatschappelijk werk. 

De eerste heeft tijdens de pieken van april en 

mei respectievelijk 2,6% en 2,3% van zijn Brus-

selse werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet, 

waarna dit cijfer aanzienlijk is gedaald en er tijdens 

de rest van 2020 bijna geen Brusselse werknemers 

uit de sector meer tijdelijk werkloos waren. 

De onderwijssector heeft een vergelijkbare evolutie 

gekend. Nadat in april en mei 2020 respectievelijk 

3,8% en 3,7% van de Brusselse werknemers in de 

sector tijdelijk werkloos waren, daalde dit cijfer in de 

daaropvolgende maanden van 2020 tot ongeveer 

1%.  

De derde sector maakte echter meer gebruik van 

tijdelijke werkloosheid voor zijn Brusselse werkne-

mers, tijdens de eerste drie maanden van de cri-

sis ging het in deze sector immers om bijna één 

Brusselse werknemer op tien. Dit cijfer daalde in 

de daaropvolgende maanden aanzienlijk tot minder 

dan 5%. 

Wat de handelssectoren betreft, heeft ook de sec-

tor financiën en verzekeringen zeer weinig gebruik 

gemaakt van tijdelijke werkloosheid voor de Brus-

selse werknemers. In april en mei 2020 ging het 

slechts om 6,8% en 6,9%. Daarna ging het slechts 

om ongeveer 1% van de Brusselse werknemers in 

de sector.

 ` Sectoren die massaal een beroep deden op tijdelijke werkloosheid

Een ander onderscheid kan worden gemaakt tussen de 

sectoren die op grote schaal gebruik hebben gemaakt 

van tijdelijke werkloosheid voor de Brusselse werkne-

mers. Sommige zijn namelijk gedurende heel 2020 zwaar 

getroffen, terwijl andere hun situatie sinds het einde van 

de eerste lockdown in gunstige zin hebben zien evolue-

ren en minder hun toevlucht tot tijdelijke werkloosheid 

moesten nemen.

«De sectoren van de horeca, de 
administratieve en ondersteunende 

diensten, de kunst, amusement 
en recreatie en de industrie deden 

massaal een beroep op tijdelijke 
werkloosheid»
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Sectoren die heel 2020 zwaar werden getroffen  

De horeca6 behoort tot deze eerste categorie. De 

sector is het zwaarst getroffen sinds het begin van 

de crisis, en dit gedurende heel 2020. In de eerste 

drie maanden van de crisis (van maart tot mei 

2020) waren immers iets meer dan 14.000 Brus-

selse werknemers uit de sector tijdelijk werkloos 

(14.623 op de piek in april, d.w.z. 75,7% van de 

horecawerknemers op tijdelijke werkloosheid).  

Met de heropening van de cafés en restaurants in 

juni 2020 was er een lichte daling van het aantal 

tijdelijk werklozen in de Brusselse horecasector. Dit 

aantal is in juli sterker gedaald en heeft zich tijdens 

de zomervakantie gestabiliseerd (49,1% in juli en 

45,7% in augustus). Ondanks de heropstart van 

de meeste activiteiten in de zomer loopt de Brus-

selse horecasector echter nog steeds ver voor op 

de andere sectoren wat het gebruik van tijdelijke 

werkloosheid betreft.

In september 2020 waren 8.134 werknemers in de 

horecasector, ofwel 45,3% van hen, nog steeds tijde-

lijk werkloos. De feitelijke sluiting van de sector waa-

rover in oktober werd beslist, deed de cijfers van de 

tijdelijke werkloosheid onmiddellijk weer stijgen. In 

december 2020 ging het om bijna zeven op de tien 

Brusselse werknemers in de sector (68,7%).   

Ook op nationaal niveau werd deze massale toe-

vlucht tot tijdelijke werkloosheid voor de horecasec-

tor en de positieve evolutie ervan tijdens de zomer 

waargenomen. De zomerperiode was echter minder 

winstgevend voor de Brusselse horecasector dan 

voor de horecasector in het Waals en het Vlaams 

6 Voor een gedetailleerde analyse van de toestand van de sector vóór en tijdens de crisis en de mogelijke evolutie van de sector na de 
crisis, zie de Focus Horeca van view.brussels.
*Afbeelding: freepik.

Gewest, waar de daling van het aantal tijdelijk 

werklozen veel uitgesprokener was.

De sector van de administratieve en onders-

teunende diensten behoort ook tot deze eerste 

categorie, hoewel hij niet zo hard werd getroffen als 

de horecasector. Deze sector omvat een breed scala 

van activiteiten, waaronder dienstenchequebedri-

jven, uitzendbureaus en reisbureaus. 

In april en mei 2020 was meer dan een op de twee 

Brusselse werknemers in de sector tijdelijk werkloos 

(respectievelijk 53,8% en 49,4%). Dit aandeel daalde 

aanzienlijk vanaf juni 2020, hoewel het nog steeds 

iets minder dan drie op de tien Brusselse werkne-

mers (28,6%) betrof. 

https://www.actiris.brussels/media/h5na5lef/2020_12_view_brussels_focus-horeca-nl_cpr-h-68A2AB12.pdf
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In de zomer nam dit aandeel verder af en schom-

melde het rond de 20%. In september was nog 

15,9% van de Brusselse werknemers in de sector 

tijdelijk werkloos. Vervolgens werd in de laatste drie 

maanden van het jaar een nieuwe stijging van de 

tijdelijke werkloosheid onder de Brusselse werkne-

mers vastgesteld (respectievelijk 20,5%, 21,8% en 

18,8%). Deze nieuwe stijging is met name te verkla-

ren door de terugkeer van het verplichte telewerk, 

waartoe de overheid begin oktober besliste.      

Hoewel de cijfers van de tijdelijke werkloosheid voor 

de werknemers in de sector een relatief positieve 

evolutie kenden, bleven ze het hele jaar door hoog. 

Bovendien werden de verschillende activiteiten 

die samen de sector vormen, in de loop van het 

jaar niet in dezelfde mate getroffen. Reisbureaus 

hadden bijvoorbeeld het hele jaar te lijden onder de 

beperkingen met betrekking tot het toerisme, hoewel 

deze in de zomermaanden gedeeltelijk werden ver-

soepeld. Na een totale stopzetting van de activiteiten 

in maart en april 2020 konden de dienstencheque-

bedrijven in mei 2020 hun activiteiten hervatten, op 

voorwaarde dat zij de door de overheid vastgestelde 

gezondheidsvoorschriften naleefden7.

De sector vervoer en opslag8 kan ook tot deze 

eerste categorie worden gerekend, zij het in veel 

mindere mate. Deze sector onderscheidt zich verder 

door het feit dat zijn verschillende segmenten niet op 

dezelfde manier zijn getroffen. 

Enerzijds werden bepaalde activiteitensegmenten 

onder de aandacht gebracht tijdens de crisis, met 

name de ondernemingen actief in goederentrans-

port en logistiek om de levensmiddelenwinkels te 

7 https://www.dienstencheques.brussels/onderneming/nieuws/coronavirus-heropstart-activiteiten

8 Voor een gedetailleerde analyse van de toestand van de sector vóór en tijdens de crisis en de mogelijke evolutie van de sector na de 
crisis, zie de studie Focus op Transport en Logistiek die door view.brussels is uitgevoerd (wordt binnenkort gepubliceerd).

bevoorraden en de in- en uitvoer van producten te 

garanderen, of de activiteiten in verband met de 

verdeling van online bestelde pakketten. Anderzijds 

hebben de maatregelen om de epidemie in te dam-

men, waardoor bepaalde activiteiten niet konden 

worden uitgevoerd, sommige segmenten meer dan 

andere gedwongen om gebruik te maken van tijde-

lijke werkloosheid. Dit betreft vooral ondernemingen 

die sterk afhankelijk zijn van het toerisme.

Tot slot vallen ook andere sectoren - zoals Kunst, 

Amusement en Recreatie en Industrie - in deze 

eerste categorie.

Sectoren zwaar getroffen bij het begin van de 

gezondheidscrisis  

Naast de sectoren die gedurende heel 2020 getrof-

fen zijn, hebben andere een gemengd jaar achter 

de rug, gekenmerkt door een massaal gebruik van 

tijdelijke werkloosheid tijdens de eerste lockdown in 

maart 2020. De situatie is verbeterd vanaf de exit 

uit de lockdown waarover in mei 2020 werd beslist, 

en deze sectoren hebben na die periode slechts in 

zeer beperkte mate gebruik gemaakt van tijdelijke 

werkloosheid, ondanks de nieuwe lockdown in okto-

ber 2020.

De bouwsector behoort tot deze tweede categorie. 

Tijdens de eerste lockdown werd er voor de Brus-

selse werknemers in de sector zeer vaak toevlucht 

genomen tot tijdelijke werkloosheid. In april 2020 

betrof het 60,2% van hen, waarmee de sector op de 

tweede plaats komt van de sectoren die er in deze 

periode het meest gebruik van hebben gemaakt, na 

de horeca. In mei 2020 ging het al om iets minder 



27

Stand van zaken 2021 view.brussels

dan een op de vijf Brusselse werknemers in de sec-

tor (18,4%). 

In de daaropvolgende maanden nam hun aandeel 

geleidelijk verder af, en uiteindelijk ging het om iets 

meer dan een op de tien werknemers (11,6% in sep-

tember 2020). In de laatste drie maanden van het 

jaar nam het licht toe tot ongeveer 15%. In die zin 

heeft de tweede lockdown de sector voor een nieuwe 

stillegging behoed. In deze periode werd de sector 

echter geconfronteerd met een tekort aan bouwma-

terialen en een stijging van de prijs van deze mate-

rialen9.   

De sector van de groot- en detailhandel (inclusief 

de reparatie van auto’s en motoren)10 kende ook 

9 Evers F., "La construction affectée par la hausse des coûts 
des matières premières ", in L'Echo, 16/08/2021.

10 Voor een gedetailleerde analyse van de toestand van de de-
tailhandel vóór en tijdens de crisis en de mogelijke evolutie van de 
sector na de crisis, zie de Focus Detailhandel van view.brussels.
*Afbeelding: freepik.

een dergelijke evolutie. Opgemerkt zij dat de sector, 

en met name het segment van de detailhandel, de 

door de overheid vastgestelde lockdowns op zeer 

uiteenlopende wijze heeft beleefd, naargelang het 

ging om essentiële handel, die gedurende het hele 

jaar 2020 open bleef, dan wel om niet-essentiële 

handel, die tijdens de lockdowns verplicht gesloten 

moest blijven. 

In april 2020, tijdens de eerste lockdown, was 41,8% 

van de Brusselse werknemers in de sector tijdelijk 

werkloos. Dit aandeel is gehalveerd vanaf juni 2020, 

na de lockdown waartoe in mei was beslist, en betrof 

dan 17,3% van de Brusselse werknemers in de sec-

tor. Dit aandeel is in de loop van de zomer verder 

gedaald tot 7,4% in september 2020. 

Het aantal Brusselse werknemers uit de sector in 

tijdelijke werkloosheid is in oktober en november 

2020 opnieuw aanzienlijk gestegen (respectievelijk 

met 10,7% en 22,2%). Deze verhoging volgde op de 

beslissingen van het Overlegcomité van 16 oktober, 

toen werd beslist een deel van de winkels opnieuw 

te sluiten tot half december. De heropening van de 

winkels in december heeft geleid tot een nieuwe 

daling van het percentage Brusselse werknemers 

op tijdelijke werkloosheid: het betrof iets minder dan 

een op de tien werknemers (9,7%).

https://www.lecho.be/entreprises/construction/la-construction-affectee-par-la-hausse-des-couts-des-matieres-premieres/10325079.html
https://www.lecho.be/entreprises/construction/la-construction-affectee-par-la-hausse-des-couts-des-matieres-premieres/10325079.html
https://www.briobrussel.be/sites/default/files/2021-02/2020-12_view_brussels_-focus-detailhandel-h-2AB1D1D2.pdf 
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2.3 Zelfstandige arbeid

11 Voor een overzicht van de stand van zaken van de zelfstandige arbeid vóór de coronacrisis, zie de versie 2020 van de Stand van 
zaken.

Net als voor het hoofdstuk over arbeid in loondienst 

is de structuur van het hoofdstuk over zelfstandige 

arbeid gewijzigd om de gevolgen van de coronacri-

sis voor de economische activiteit van de zelfstandi-

gen op te nemen.

In tegenstelling tot de arbeid in loondienst zijn de 

gegevens voor de analyse van de zelfstandige 

arbeid echter tot 31 december 2020 beschikbaar, 

zodat de eerste mogelijke gevolgen van de gezond-

heidscrisis al kunnen worden bestreken11. Niettemin 

bleven de trends die in de voorgaande jaren zijn 

waargenomen met betrekking tot de gewestelijke 

ontwikkeling van de zelfstandige arbeid en de ver-

deling van de banen naar geslacht, leeftijdsgroep en 

activiteitentak, in het jaar 2020 in grote lijnen gelijk. 

De ontwikkeling van de analyse die in dit hoofdstuk 

in het algemeen wordt gepresenteerd, is daarom 

meer beknopt en omvat ook een infografiek met de 

belangrijkste bevindingen over de toestand van 

de zelfstandige arbeid in 2020 (zie punt 3.3.1, A).    

Ook de activiteit van de zelfstandigen werd in 2020 

zwaar getroffen door de twee lockdowns en de bijna 

volledige stillegging van de Belgische economie. Om 

de zelfstandigen te helpen, heeft de overheid, net als 

voor de arbeid in loondienst, economische steun-

maatregelen getroffen.  

Er is onder meer beslist tot een vereenvoudigde 

procedure om een beroep te doen op het zoge-

naamde crisisoverbruggingsrecht. Aanvankelijk 

bestond het uit een forfaitair bedrag, dat losstond 

van het vroegere inkomen van de zelfstandige. Dit 

bedrag werd vervolgens in de laatste maanden van 

2020 verdubbeld voor de zelfstandigen die tijdens 

de tweede lockdown verplicht waren hun bedrijf te 

sluiten.  

Net als bij de analyse van de cijfers over de tijde-

lijke werkloosheid, kan aan de hand van de ana-

lyse van de cijfers over het overbruggingsrecht 

tussen maart 2020 en december 2020 worden 

nagegaan hoe de twee lockdowns de economische 

activiteit in Brussel in de loop van de maanden heb-

ben beïnvloed. Ze stelt ons ook in staat te bepalen 

in welke activiteitendomeinen de zelfstandigen het 

meest getroffen werden.  

In een eerste deel wordt de evolutie van de zelfstan-

dige arbeid geschetst en worden in de vorm van info-

grafieken de belangrijkste trends getoond die reeds 

tijdens de vorige edities van de Stand van zaken van 

de Brusselse arbeidsmarkt werden waargenomen. 

Een tweede deel spitst zich toe op de evolutie van de 

cijfers van het overbruggingsrecht in het jaar 2020.

https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf#page=18
https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf#page=18
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2.3.1 Algemene waarnemingen

A.TOESTAND VAN DE ZELFSTANDIGE ARBEID IN 2020

Meerderheid van 35-64 jaar

Meerderheid van 25-54 jaar

Op 31 december 2020 oefenden 118.143 Brusselse werknemers   

(van het gewest waar de werknemer is gedomicilieerd) een 

zelfstandige activiteit uit, waarvan 5,0% « helpers* ».

Bovendien oefende 76,6% van hen deze activiteit als hoofdberoep 

uit (d.w.z. 90.539 werknemers, helpers inbegrepen), een hoger 

percentage dan in de andere twee gewesten (64,6% in Vlaanderen 

en 60,5% in Wallonië). De zelfstandige arbeid is in het Brussels 

Gewest minder geconcentreerd dan de arbeid in loondienst: hij 

vertegenwoordigt een tiende van de nationale zelfstandige arbeid.

In 2020 waren 71,5% van de zelfstandigen mannen in het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest. Deze vaststelling is vergelijkbaar met 

het Waalse Gewest (62,9%) en het Vlaamse Gewest (64,4%).

118.143
zelfstandigen

73,1%

69,1%

van de zelfstandigen 
van 25-54 jaar in BHG

van de zelfstandigen van 
35-64 jaar en RF et RW

* Iemand die in België een zelfstandige in zijn zaak helpt of vervangt, zonder daarbij verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. 
De helper is in principe onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Bronnen: RSVZ, berekeningen view.brussels
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Zoals in de vorige edities werd vastgesteld, is de 

zelfstandige arbeid (alle statuten samen, zowel 

hoofd- als bijberoep) de laatste vijf jaar (2015-

2020) sterker gegroeid in het Brussels Gewest 

(+15,5%) dan elders (+14,9% in Vlaanderen en 

+12,0% in Wallonië). Het jaar 2020 vormt echter 

een breuk, want tussen 2019 en 2020 is diezelfde 

zelfstandige arbeid sterker toegenomen in Vlaan-

deren (+3,8%) dan in Brussel (+3,2%) of Wallonië 

(+2,7%). 

Het aantal helpers is de afgelopen vijf jaar ook 

sterker gestegen in het Brussels Gewest (+2,9%), 

terwijl het in Wallonië is gestagneerd (+0,6%) en 

in Vlaanderen zelfs zeer sterk is gedaald (-17,5%). 

Tussen 2019 en 2020 is het aantal helpers echter 

in alle gewesten teruggelopen. De coronacrisis lijkt 

dus de neerwaartse trend van het aantal helpers te 

bevestigen die de afgelopen vijf jaar in Vlaanderen 

is waargenomen, terwijl hij in het Brussels Gewest 

voor het eerst in vijf jaar tot een daling heeft geleid.     

Tabel 6: Aantal zelfstandigen en evolutie volgens statuut en woonplaats (2015-2020 en 2019-2020)

2020
Variatie 2015-2020 Variatie 2019-2020

Aantal % Aantal %

Brussels 
Gewest

Zelfstandigen 112.179 + 15.678 + 16,2 + 3.807 +3,5

Helpers 5.964 + 170 + 2,9 - 146 -2,4

Totaal 118.143 + 15.848 + 15,5 + 3.661 +3,2

Vlaams Gewest

Zelfstandigen 694.066 + 102.366 + 17,3 + 28.265 + 4,2

Helpers 36.162 - 7.645 - 17,5 - 1.446 - 3,8

Totaal 730.228 + 94.721 + 14,9 + 26.819 + 3,8

Waals Gewest

Zelfstandigen 304.645 + 34.402 + 12,7 + 8.461 + 2,9

Helpers 17.324 + 103 + 0,6 - 8 - 0,1

Totaal 321.969 + 34.505 + 12,0 + 8.453 + 2,7

Totaal 1.170.340 + 145.074 + 14,1 + 38.933 + 3,4

Bronnen: RSVZ, berekeningen view.brussels

In 2020 startten iets minder dan 17.000 personen 

een zelfstandige activiteit op in het Brussels 

Gewest. Dit betekent een lichte stijging met 0,8%, 

hetzij 137 extra opstartingen ten opzichte van 2015. 

Deze positieve evolutie sinds 2015 is veel merkbaar-

der in Vlaanderen, waar de toename van het aan-

tal zelfstandigen die hun activiteit opstartten 12.786 

bedroeg (d.w.z. +22,4%), terwijl in Wallonië een 

(zeer) lichte daling (-0,4%) werd vastgesteld.  
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Tabel 7: Evolutie van het aantal opgestarte en stopgezette activiteiten volgens woonplaats (2015-2020 en 

2019-2020)

2020
Variatie 2015-2020 Variatie 2019-2020

Aantal % Aantal %

Aantal nieuwe 
activiteiten in 

de loop van het 
jaar

Brussels Gewest 16.997 +137 +0,8 -3.479 -17,0

Vlaams Gewest 69.763 +12.786 +22,4 -1.065 -1,5

Waals Gewest 27.073 -97 -0,4 -4.252 -13,6

België 113.833 12.826 12,7 -8.796 -7,2

Aantal 
stopgezette 

activiteiten in 
de loop van het 

jaar

Brussels Gewest 7.255 +17 +0,2 -2.476 -25,4

Vlaams Gewest 28.211 +598 +2,2 -3.547 -11,2

Waals Gewest 11.759 -748 -6,0 -3.403 -22,4

België 47.225 -133 -0,3 -9.426 -16,6

Bronnen: RSVZ, berekeningen view.brussels

Tussen 2019 en 2020 daarentegen is er een duideli-

jke daling van het aantal nieuwe activiteiten, ongeacht 

het gewest. De coronacrisis laat dus haar eerste 

effecten zien, aangezien ze de ondernemingsdyna-

miek en daarmee de opwaartse trend van de voorbije 

jaren lijkt te hebben gebroken. Deze vertraging van 

het aantal nieuwe activiteiten doet zich vooral voor 

in het Brussels Gewest, waar de daling tussen 2019 

en 2020 -17,0% bedraagt. Deze daling betreft zowel 

de zelfstandigen (-15,4%) als de helpers, hoewel ze 

voor deze laatsten meer uitgesproken is (-31,5%). 

In Wallonië is de vertraging van het aantal nieuwe 

activiteiten ook aanzienlijk (-13,6%), terwijl deze in 

Vlaanderen relatief beperkt is gebleven (-1,5%). 

Bovendien is tussen 2019 en 2020 ook het aantal 

zelfstandigen dat zijn activiteit heeft stopgezet, 

sterk gedaald, met name in Brussel en Wallo-

nië, waar het percentage respectievelijk -25,4% 

en -22,4% bedraagt. Deze daling is minder uitges-

proken - maar toch nog groot - in Vlaanderen, waar 

ze -11,2% bedraagt. 

De evolutie van het aantal stopzettingen van acti-

viteit kan in de eerste plaats worden verklaard door 

de beperking van de activiteit van de handelsrecht-

banken en de griffies tussen maart en mei 2020, de 

«De coronacrisis lijkt  de onder-
nemingsdynamiek en daarmee de 
opwaartse trend van de voorbije 
jaren hebben gebroken»
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goedkeuring van het koninklijk besluit van 24 april 

202012 tot bevriezing van de faillissementsproce-

dures voor de rechtbanken tot juni 2020, alsook de 

toepassing van een moratorium op faillissementen 

vanaf november 202013. Bovendien hebben de 

belastingadministratie en de RSZ in het jaar 2020 

door middel van een feitelijk moratorium onder-

nemingen behoed voor een faillissement wegens 

schulden bij de fiscus en de sociale zekerheid.

Deze evolutie is ook te verklaren door de invoering 

van het overbruggingsrecht in het jaar 2020. Het 

gebruik van deze steunmaatregel heeft een hele 

reeks zelfstandigen in staat gesteld hun activiteit 

voort te zetten, wat zonder deze maatregel waar-

schijnlijk niet gelukt zou zijn. In het volgende deel 

van dit hoofdstuk wordt de impact van de crisis op 

12 Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere 
maatregelen gedurende de COVID−19 crisis, 24/04/2020.

13 Maandelijkse faillissementen - September 2021: 672 faillissementen, statbel, 21/10/2021.

14 Ofwel het aantal nieuwe activiteiten waarvan het aantal stopgezette activiteiten wordt afgetrokken.

het gebruik van het overbruggingsrecht in het jaar 

2020 geanalyseerd. 

Ondanks de relatief grote daling van het aantal 

opgerichte ondernemingen als gevolg van de crisis, 

die de ondernemingsdynamiek heeft belemmerd, 

blijft de netto-bedrijfsoprichting14, hoewel die voor 

het eerst sinds 2016 gedaald is, nog steeds op een 

aanzienlijk niveau. Er worden voor 2020 immers nog 

steeds 9.742 eenheden genoteerd, terwijl dat er in 

2019 10.745 waren (d.w.z. -9,3%). Dit resultaat valt 

gedeeltelijk te verklaren door de daling van het aan-

tal stopzettingen in 2020 als gevolg van de steun-

maatregelen. De opschorting van deze maatregelen 

zou evenwel een negatief effect kunnen hebben op 

de toekomstige netto oprichtingen, vooral indien de 

ondernemingsdynamiek matig zou blijven.  

B. IMPACT VAN DE CRISIS OP HET GEBRUIK VAN HET OVERBRUGGINGSRECHT

 ` Globale evolutie

Net zoals bij de tijdelijke werkloosheid werd het 

overbruggingsrecht sinds de eerste lockdown 

in maart 2020 veel gebruikt door zelfstandigen. 

Het aantal zelfstandigen dat van deze maatregeling 

gebruik maakte, piekte in april 2020 in alle gewesten 

van het land. Hun aantal begon licht te dalen vanaf 

mei 2020, het door de overheid gekozen tijdstip voor 

de eerste fase van de exit uit de lockdown, alvorens 

vanaf juni 2020 een aanzienlijke daling te kennen. 

Vanaf juni werd een sterkere daling waargenomen. 

Hun aantal daalde gestaag tijdens de zomer, en dit 

tot in september.

In oktober en november 2020 werd een nieuwe stij-

ging vastgesteld, die het gevolg was van de tweede 

lockdown die op 2 november van kracht werd en 

waarin, hoewel hij algemeen was, meer sectoren 

‘normaal’ konden blijven werken. 

Dit verklaart deels het lagere aantal zelfstandigen dat 

gebruik maakte van het overbruggingsrecht in verge-

lijking met de eerste lockdown. Het aantal zelfstan-

digen dat van het overbruggingsrecht gebruik heeft 

gemaakt, is in december 2020 opnieuw gedaald, met 

name door de heropening van de detailhandel voor 

de eindejaarsfeesten.   

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/04/24_2.pdf#Page18
https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/faillissementen/maandelijkse-faillissementen
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Tabel 8: Evolutie van het aantal zelfstandigen in hoofdberoep dat gebruik heeft gemaakt van het overbrug-

gingsrecht volgens woonplaats (van maart tot december 2020)

Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

BHG 46.358 48.829 45.924 23.910 13.561 12.493 10.377 13.991 17.131 15.181

Vlaan-
deren

214.591 223.942 203.229 79.127 49.616 48.232 46.563 62.897 93.901 77.240

Wallonië 103.116 107.771 100.101 38.842 28.351 26.632 23.168 29.510 41.326 34.296

Buiten-
land

7.161 7.282 6.820 3.555 1.487 1.384 983 1.528 2.028 1.584

Totaal 371.226 387.824 356.074 145.434 93.015 88.741 81.091 107.926 154.386 128.301

% BHG 12,5% 12,6% 12,9% 16,4% 14,6% 14,1% 12,8% 13,0% 11,1% 11,8%

Bronnen: RSVZ, Berekeningen BISA en view.brussels

15 UCM, "Et en juillet et août ? Droit passerelle ou droit passerelle de soutien à la reprise ?".

Op het niveau van het Brussels Gewest hebben 

48.829 Brusselse zelfstandigen in april, op het hoog-

tepunt van de crisis, genoten van het overbruggings-

recht. In september waren dat er nog 10.377, om ver-

volgens in oktober en november 2020 weer te stijgen, 

tot respectievelijk 13.991 en 17.131 Brusselse zelfs-

tandigen. In december bedroeg het aantal uiteindelijk 

15.181. Tussen april en december is het aantal in het 

Brussels Gewest gedomicilieerde zelfstandigen dat 

gebruik heeft gemaakt van het overbruggingsrecht, 

aanzienlijk gedaald met -68,9%.

De Brusselse zelfstandigen die een beroep hebben 

gedaan op het overbruggingsrecht vertegenwoordigen 

12,6% van de 387.824 zelfstandigen van het land in 

april 2020, op het hoogtepunt van de crisis. Het percen-

tage Brusselaars dat gebruik maakt van het overbrug-

gingsrecht is in juni aanzienlijk gestegen tot 16,4%, 

maar is in juli, augustus en september weer gedaald 

(respectievelijk 14,6%, 14,1% en 12,8%). Deze daling 

kan worden verklaard door het - weliswaar nog trage - 

herstel van de economische activiteit, maar ook door 

een verstrenging van de toekenningsvoorwaarden15 

met uitsluiting van een deel van de zelfstandigen die 

voordien wel in aanmerking kwamen. 

Ondanks een iets hoger aandeel in oktober (13,0%), 

onder meer als gevolg van de sluiting van de Brus-

selse cafés vanaf 7 oktober en de sluiting van de res-

taurants vanaf 19 oktober, schommelde het aandeel 

Brusselse zelfstandigen vervolgens rond de 12% in 

de laatste twee maanden van het jaar.  

Net als bij de tijdelijke werkloosheid kan het relatief 

hoge aandeel van de Brusselse zelfstandigen die 

gebruik maken van het overbruggingsrecht met name 

https://ww2.ucm.be/nl/Starter-et-independant/FAQ-Documents/FAQ/Coronavirus-Covid-19-Aides-aux-independants/Et-en-juillet-et-aout-Droit-passerelle-ou-droit-passerelle-de-soutien-a-la-reprise
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worden verklaard door het belang van bepaalde sec-

toren in de Brusselse economie, met name de horeca 

en de handel, die hard zijn getroffen door zowel de 

terugloop van het zaken- en vrijetijdstoerisme als 

16 63.159 mannelijke Brusselse zelfstandigen geteld op 1 juli 2020.

17 22.791 vrouwelijke zelfstandigen geteld op 1 juli 2020.

door de massale uitrol van telewerk, waardoor veel 

zelfstandigen hun activiteiten zagen teruglopen, met 

name degenen die afhankelijk zijn van effectieve 

aanwezigheid in de kantoren op weekdagen.  

 ` Geslacht van de Brusselse zelfstandigen die gebruik maakten van het overbruggingsrecht

In april, bij de eerste lockdown, genoot meer dan één 

op twee Brusselse zelfstandigen van het overbrug-

gingsrecht. Het betrof meer mannen, aangezien 

van alle mannelijke Brusselse zelfstandigens16 

iets minder dan zes op tien (56,8%) genoten van 

het overbruggingsrecht. Zij maakten dus iets meer 

gebruik van deze steunmaatregel dan de vrouwe- 

lijke Brusselse zelfstandigen, voor wie de maatregel 

iets meer dan de helft (52,7%) van alle in Brussel 

gedomicilieerde vrouwelijke zelfstandigen betrof17.

Zoals hieronder wordt vastgesteld, daalde het 

aandeel Brusselse zelfstandigen vervolgens vanaf 

mei 2020 tot 12,1% in september, alvorens tijdens 

de tweede lockdown weer te stijgen tot 17,7% in 

december 2020. In deze laatste twee periodes (sep-

tember en december 2020) maakten vrouwen ech-

ter vaker gebruik van het overbruggingsrecht dan 

mannen.

Tabel 9: Aantal en aandeel zelfstandigen in hoofdberoep die gebruik hebben gemaakt van het overbruggings-

recht per geslacht in het Brussels Gewest - april, september en december 2020

Aantal 
overbrug-
gingsrecht 
- april 2020

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht 
- april 2020

Aantal 
overbrug-
gingsrecht 

- september 
2020

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht 

- september 
2020

Aantal 
overbrug-
gingsrecht 
- december 

2020

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht 
- december 

2020

Mannen 36.812 58,3% 7.352 11,6% 10.459 16,6%

Vrouwen 12.017 52,7% 3.025 13,3% 4.722 20,7%

Totaal BHG 48.829 56,8% 10.377 12,1% 15.181 17,7%

Bronnen: RSVZ, Berekeningen BISA en view.brussels

Uit de maandelijkse evolutie van het aandeel Brus-

selse zelfstandigen die genieten van het overbrug-

gingsrecht blijkt dat mannen meer gebruik maakten 

van deze steunmaatregel tussen maart en juni 

2020, terwijl vrouwen er daarentegen meer 

gebruik van maakten van juli tot december 2020. 
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Dit valt met name te verklaren door de aanzien- 

lijke daling van het aantal zelfstandigen dat gebruik 

maakt van het overbruggingsrecht in activiteiten-

takken waarin overwegend mannen actief zijn, 

zoals de industrie18 (91,3%). Terwijl dit in mei 2020 

nog drie op de vijf zelfstandigen (62,4%) betrof en 

een maand later drie op de tien (30,8%), betrof het 

de daaropvolgende maanden nog slechts één op 

de tien. 

18 Bedrijfstak die met name bestaat uit de subtakken van de bouwnijverheid, de chemische industrie, de voedingsindustrie enz.

Deze daling van het gebruik van het overbrug-

gingsrecht in activiteitentakken die grotendeels 

door mannen worden gedomineerd, gecombineerd 

met een aanhoudend hoger gebruik in activiteiten-

takken waar vrouwen sterker vertegenwoordigd 

zijn (voornamelijk Handel en Diensten), heeft het 

aandeel van de zelfstandige vrouwen die van deze 

steunmaatregel genoten, doen toenemen.  

Figuur 7: Maandelijkse evolutie van het aandeel zelfstandigen in hoofdberoep die gebruik hebben gemaakt 

van het overbruggingsrecht per geslacht in het Brussels Gewest

Bronnen: RSZV, Berekeningen BISA en view.brussels

2.3.2 Sectoraal profiel van de zelfstandige arbeid

A. TOESTAND VAN DE ZELFSTANDIGE ARBEID IN 2020

Net als de vorige jaren zijn de vrije beroepen 

(artsen/chirurgen, advocaten, paramedische func-

ties enz.) de best vertegenwoordigde zelfstandige 

activiteitentak in Brussel. Meer dan één op drie 

zelfstandigen is er daadwerkelijk aan verbonden 

(37,2%). Daarna volgen de sector van de indus-

triële activiteiten en de handel (respectievelijk 

30,7% en 23,7%).
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Aangezien de hier waargenomen trends 

vergelijkbaar zijn met die van de vorige edi-

ties van de stand van zaken, is een grondi-

gere analyse van de verdeling van de zelfs-

tandige arbeid in Brussel per activiteitentak 

beschikbaar in de vorige editie van de 

stand van zaken19.

B. UITEENLOPENDE IMPACT VAN DE 
CRISIS OP DE ACTIVITEITENTAKKEN

De economische gevolgen van de 

gezondheidscrisis en het effect daar-

van op de zelfstandige arbeid verschil-

den sterk per activiteitentak. In sommige 

takken werd het hele jaar massaal gebruik 

gemaakt van het overbruggingsrecht, 

hoewel de intensiteit afnam in de tweede helft van het jaar. In andere bedrijfstakken is, na een massaal 

gebruik van het overbruggingsrecht tijdens de eerste maanden van de crisis, het aantal zelfstandigen dat van 

het overbruggingsrecht genoot aanzienlijk gedaald tot nog slechts een klein deel van de zelfstandigen actief 

in voormelde bedrijfstakken.

Tabel 10: Aantal en aandeel van de zelfstandigen in hoofdberoep die gebruik hebben gemaakt van het overbrug-

gingsrecht per activiteitentak in het Brussels Gewest (woonplaats) - april, september en december 2020

Activiteitentakken

April-20 September-20 December-20

Zelfstan-
digen met 
overbrug-
gingsrecht

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht

Zelfstan-
digen met 
overbrug-
gingsrecht

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht

Zelfstan-
digen met 
overbrug-
gingsrecht

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht

Landbouw 983 47,2% 140 6,7% 320 15,4%

Visvangst 10 50,0% 2 10,0% 7 35,0%

Industrie en 
ambachten 
(productie)

18.280 67,6% 1.538 5,7% 2.581 9,5%

Handel 12.789 64,2% 4.284 21,5% 7.908 39,7%

19 Verslag 2020 van de Stand van zaken van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, p.21.

Vrije 
beroepen; 

37,2%

Industrie
30,7%

Handel; 
23,7%

Diensten
5,3%

Landbouw
2,5%

Anderen
0,7%

Figuur 8: Verdeling van de zelfstandigen per activiteiten-

tak in het Brussels Gewest (2020, in %)

Bronnen: RSVZ, berekeningen view.brussels

https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf#page=21
https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf#page=21


37

Stand van zaken 2021 view.brussels

Activiteitentakken

April-20 September-20 December-20

Zelfstan-
digen met 
overbrug-
gingsrecht

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht

Zelfstan-
digen met 
overbrug-
gingsrecht

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht

Zelfstan-
digen met 
overbrug-
gingsrecht

Aandeel 
overbrug-
gingsrecht

Vrije (en intellec-
tuele) beroepen

13.284 47,3% 1.294 4,6% 2.518 9,0%

Diensten 3.171 70,7% 731 16,3% 1.760 39,2%

Diverse beroepen 312 7,3% 56 1,3% 87 2,0%

Totaal BHG 48.829 56,8% 8.045 9,4% 15.181 17,7%

Bronnen: RSVZ, Berekeningen BISA en view.brussels

 ` Activiteitentakken die heel 2020 hard werden getroffen  

20 Tot deze categorie van zelfstandigen behoren diegenen die actief zijn in de schoonheidsverzorging en die als contactberoepen wor-
den beschouwd.

21 Deze activiteitentak omvat zowel de zelfstandigen die actief zijn in de groot- en detailhandel, als die welke actief zijn in de 
horeca.

De zelfstandigen die actief zijn in de activiteitensec-

toren van de Diensten20 en de Handel21 werden in 

2020 bijzonder hard getroffen. Op het hoogtepunt 

van de crisis in april bedroeg hun aandeel zelfstan-

digen dat van het overbruggingsrecht genoot respec-

tievelijk 70,7% (of 3.171 zelfstandigen) en 64,2% (of 

12.789 zelfstandigen). 

Wat de diensten betreft, is het aandeel zelfstandi-

gen dat geniet van het overbruggingsrecht in juni 

2020 aanzienlijk gedaald, tot 37,7%, tegenover 

68,2% de maand voordien. Deze daling volgde met 

name op de heropening midden mei (zij het onder 

strikte voorwaarden) van de contactberoepen. 

Het aantal daalde nog in juli en stabiliseerde zich 

tijdens de zomervakantie (25,9% in juli en 24,4% 

in augustus).

Deze evolutie is zeer vergelijkbaar voor de bedrijfs-

tak Handel, aangezien de eerste grote daling van 

het aantal zelfstandigen dat geniet van het overbrug-

gingsrecht werd vastgesteld in juni 2020. In deze 

maand betrof het 37,7% van de zelfstandigen van 

de activiteitentak, terwijl het de maand voordien nog 

62,4% was. In dit geval volgde deze daling op de 

heropening van de niet-essentiële winkels midden 

«Ondanks de heropleving van de 
meeste activiteiten tijdens de zomer 

deden veel meer Brusselse zelfs-
tandigen actief in de sector van de 
Diensten of de Handel een beroep 

op het overbruggingsrecht»
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mei 2020 en de heropening van de cafés en res-

taurants in juni 2020. Vergelijkbaar met de Diensten 

daalde dit aandeel nog in juli en stabiliseerde het zich 

tijdens de zomervakantie (27,0% in juli en 25,5% in 

augustus). 

Ondanks de heropleving van de meeste activiteiten 

tijdens de zomer deden veel meer Brusselse zelfstan-

digen actief in de sector van de Diensten of de Handel 

een beroep op het overbruggingsrecht dan zelfstandi-

gen actief in andere activiteitentakken. 

22 "Comité de concertation: les coiffeurs et instituts de beauté doivent fermer", in Le Soir, 30/10/2020.

In september 2020 genoten 731 zelfstandigen actief 

in de dienstensector en 4.284 in de handelssector, 

d.w.z. respectievelijk 16,3% en 21,5% van hen, nog 

steeds van het overbruggingsrecht. Door de bijna 

volledige sluiting van de restaurants midden okto-

ber en de sluiting van de niet-essentiële winkels en 

contactberoepen eind oktober22, zijn de cijfers van het 

overbruggingsrecht onmiddellijk opnieuw gestegen. 

In december 2020 ging het om bijna vier op de tien 

Brusselse zelfstandigen in deze twee activiteitentak-

ken (39,2% voor Diensten en 39,7% voor Handel).   

 ` Activiteitentakken die heel 2020 relatief gespaard bleven  

Zoals voor de tijdelijke werkloosheid, zijn de acti-

viteitentakken die relatief gespaard bleven van de 

gezondheidscrisis, ook die met de meeste zelfs-

tandige Brusselaars. Zo hebben de zelfstandigen 

die een vrij beroep uitoefenen of een industriële 

activiteit uitoefenen (hetzij activiteitentakken die 

respectievelijk 37,2% en 30,7% van de zelfstandige 

arbeid in het Brussels Gewest vertegenwoordigen), 

ondanks een aanzienlijk gebruik van het overbrug-

gingsrecht in het begin van de crisis, hun aandeel 

aanzienlijk zien dalen vanaf het einde van de eerste 

lockdown en relatief lage niveaus zien aanhouden.     

Op het hoogtepunt van de crisis in april hadden 

namelijk iets minder dan 5 op de 10 zelfstandigen 

(47,3%) die een vrij beroep uitoefenen, een beroep 

gedaan op het overbruggingsrecht. De maand daa-

rop was dat nog 43,9%, maar hun aandeel daalde 

drastisch vanaf juni 2020, toen het nog ‘slechts’ 1 op 

de 5 zelfstandigen (20,3%) betrof. Het betrof slechts 

1 op de 10 zelfstandigen tijdens de zomermaanden 

(10,9% in juli en 9,4% in augustus) en nam verder 

af in september toen het nog om slechts 4,6% van 

de zelfstandigen ging die een vrij beroep uitoefe-

nen. Hun aantal nam echter toe vanaf oktober na 

de beslissing van de Brusselse regering om culturele 

plaatsen te sluiten en bedroeg ongeveer 10% tijdens 

de laatste drie maanden van het jaar.

Tot slot wordt een vergelijkbare ontwikkeling in 2020 

vastgesteld voor de zelfstandigen met een indus-

triële activiteit.

2.4  Gekruiste blik op de impact van de crisis en de versterking van de 
ongelijkheden

Uit de vorige twee delen is gebleken dat de gevolgen 

van de gezondheidscrisis, die tot uiting komen in de 

intensiteit waarmee een beroep wordt gedaan op 

tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht, ver-

https://www.lesoir.be/335019/article/2020-10-30/comite-de-concertation-les-coiffeurs-et-instituts-de-beaute-doivent-fermer
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schillen naargelang het profiel van de werknemers 

(zie 2.2.1 en 2.3.1), maar ook naargelang de secto-

ren (zie 2.2.2 en 2.3.2).  

In die zin heeft de Covid-19-crisis een groter effect 

gehad op de kwetsbare werknemers23 die al vóór 

23 Tot de categorie van de kwetsbare werknemers rekenen wij ook de werknemers van de platformeconomie, de kleine zelfstandigen, 
de uitzendkrachten, de flexijobs, de mensen aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur en de werknemers die (on)
vrijwillig deeltijds werken.

24 Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Omlstead-Rumstey, Michèle Tertilt (2020) ‘The impact of Covid-19 on gender inequality’, CRC TR 
224 Discussion Paper Series, University of Bonn and University of Mannheim, Germany.

25 Mathieu F., "Inégalités hommes-femmes  : "On a régressé de 25 ans avec la crise sanitaire", in La libre, 26/05/2021.

de crisis slecht beschermd waren en die hun 

situatie, met hun vervangingsinkomen, nog ver-

der achteruit zagen gaan. Zij werken vaak in de 

sectoren of bedrijfstakken die het zwaarst door deze 

crisis zijn getroffen en waar telewerk zeer complex, 

zo niet onmogelijk is. 

 ` Geslacht

Over het algemeen is in tijden van economische crisis 

de negatieve impact groter voor mannen, of in door 

mannen gedomineerde sectoren, omdat deze secto-

ren gevoeliger zijn voor recessies24. 

Vanuit het standpunt van de loontrekkenden toont 

tabel 4 in die zin aan dat mannen inderdaad meer 

gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloo-

sheid dan vrouwen, en dit gedurende het hele jaar 

2020. De lockdown-maatregelen troffen echter ook 

door vrouwen gedomineerde sectoren (dienstenche-

ques, sociale bijstand, gezondheidszorg), zij het in 

mindere mate. Voor vrouwen zijn de gevolgen van 

de crisis eerder voelbaar geweest op het gebied 

van de arbeidsomstandigheden25. De werkneems-

ters in deze sectoren werden zo meer blootgesteld 

aan de gezondheidsrisico's, terwijl de jobs die zij uit-

voeren (meestal) laag gewaardeerd en slecht betaald 

zijn. 

Vanuit het standpunt van de zelfstandigen blijkt uit 

figuur 6 echter dat mannen in de eerste helft van 

2020 meer gebruik hebben gemaakt van deze 

steunmaatregel, terwijl vrouwen er in de tweede 

helft meer gebruik van hebben gemaakt. De afname 

van het gebruik van het overbruggingsrecht in acti-

viteitentakken die grotendeels door mannen worden 

gedomineerd, gecombineerd met een aanhoudend 

hoger gebruik in de activiteitentakken waar vrouwen 

sterker vertegenwoordigd zijn, verklaart dit verschil in 

evolutie.

 ` Jongeren

Veel jongeren zijn werkzaam in sectoren die hard 

door de crisis zijn getroffen, zoals de horeca en de 

handel, waar weinig mogelijkheden voor telewerk zijn 

en waar atypische arbeidsvormen vaker voorkomen, 

met een onzekerder statuut en minder bescherming. 

Dit verklaart deels de oververtegenwoordiging van de 

Brusselse werknemers jonger dan 25 jaar die in het 

jaar 2020 tijdelijk werkloos waren. 

  

https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/2021/05/26/inegalites-hommes-femmes-on-a-regresse-de-25-ans-avec-la-crise-sanitaire-A7LH3SIRHVAV7PYEWFLH6TX37A/
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 ` Laaggeschoolden

26 Zie het eerste verslag van view.brus-
sels over de impact van Covid-19 op de 

Brusselse arbeidsmarkt, mei 2020.

Volgens een aantal universitaire studies worden 

laaggeschoolden over het algemeen het zwaarst 

getroffen door economische crisissen26. Een van de 

redenen hiervoor is dat ze doorgaans onder onze-

kerdere arbeidsomstandigheden werken. Hoewel er 

momenteel geen gegevens zijn om het aandeel te 

meten van laaggeschoolde Brusselse werknemers 

die sinds begin 2020 tijdelijk werkloos zijn geworden, 

suggereert hun oververtegenwoordiging in de sec-

toren die het hardst door de gezondheidscrisis zijn 

getroffen, dat zij meer gebruik hebben gemaakt van 

tijdelijke werkloosheid dan hogergeschoolde werkne-

mers.    

2.5 Demografie van de ondernemingen

De gegevens over de demografie van de onderne-

mingen geven inzicht in de economische vitaliteit en 

dynamiek van het Brusselse grondgebied. 

Volgens de door Statbel gepubliceerde gegevens 

over de btw-plichtige ondernemingen voor 

het jaar 2020 lijkt de coronacrisis de 

stijgende trend die in de 

vorige edities van 

dit verslag 

werd vastgesteld, niet te hebben omgekeerd - en dit 

in alle gewesten van het land. 

Er blijven echter gewestelijke verschillen bestaan: in 

Vlaanderen is de stijging tussen 2015 en 2020 groter 

(+23,3%) dan in de andere twee gewesten (+16,5% 

in Brussel en +15,6% in Wallonië). Dezelfde vasts-

telling wordt gedaan tussen 2019 en 2020 met een 

sterkere jaarlijkse stijging in Vlaanderen (+4,7%, 

tegenover 2,1% voor Brussel en 3,3% voor Wallo-

nië). De nationale jaarlijkse stijging bedraagt 4,0% 

tussen 2019 en 2020. 

https://www.actiris.brussels/media/0i3lirji/2020-05-_view_brussels_impact_covid_brusselse-arbeidsmarkt-compress%C3%A9-h-2E854F0A.pdf
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Tabel 11: Evolutie van het aantal btw-plichtige ondernemingen volgens gewest (2015-2020 en 2019-2020)   

2020
Variatie 2015-2020 Variatie 2019-2020

Aantal % Aantal %

Brussels Gewest 113.194 +16.021 +16,5% +2.369 +2,1%

Vlaams Gewest 646.596 +121.981 +23,3% +28.911 +4,7%

Waals Gewest 269.278 +36.301 +15,6% +8.536 +3,3%

Andere 21.700 +6.803 +45,7% +317 +1,4%

België 1.050.768 +181.106 +20,8% +40.133 +4,0%

Bronnen: Statbel, berekeningen view.brussels  

Ondanks de steunmaatregelen van de overheid om 

de ondernemingen overeind te houden (tijdelijke 

werkloosheid, moratorium, uitstel van betaling van 

bijdragen enz.), werd hun stopzettings-/opstar-

tingsdynamiek verstoord door de langdurige onze-

kerheid op economisch en gezondheidsvlak.

In de periode 2015-2020 werd in alle gewesten van 

het land een toename van het aantal oprichtingen 

van ondernemingen vastgesteld, zij het met een zeer 

uiteenlopende intensiteit (+1,1% in Brussel, +46,5% in 

Vlaanderen en +11,7% in Wallonië). Dit aantal opge-

richte ondernemingen wordt vervolgens gerelativeerd 

met het aantal stopzettingen. Terwijl de nominale groei 

van deze stopzettingen tussen 2015 en 2020 positief 

is in Brussel (+1,4%) en in Vlaanderen (+17,9%), is hij 

negatief in Wallonië (-12,7%). We wijzen er ook op dat 

Brussel het enige gewest is waar het aantal stopzettin-

gen van activiteiten tijdens de onderzochte periode dus 

relatief meer is toegenomen dan het aantal oprichtingen.

De analyse van de jaarlijkse variaties van deze oprich-

tingen en stopzettingen tussen 2019 en 2020 toont 

de eerste effecten van de aanpak van de pandemie, 

alsook de heterogeniteit van de gewestelijke situa-

ties ten aanzien van de impact van deze crisis. Terwijl 

Vlaanderen nog een stijging van het aantal oprich-

tingen laat optekenen (+4,5%), worden in Wallonië 

(-3,7%) en Brussel (-8,3%) dalingen vastgesteld. Dit 

verschil tussen de gewesten kan worden verklaard 

door de samenstelling van het economische weefsel 

van deze gewesten, waarbij Wallonië en vooral Brussel 

relatief meer bedrijven tellen in de sectoren die sterk 

werden getroffen door de aanpak van de crisis (zoals 

gedeeltelijke of volledige sluiting om gezondheids-

redenen). De resultaten op het vlak van de stopzet-

tingen zijn niet verrassend: elk gewest van het land 

noteert een daling tussen 2019 en 2020 (-10,6% in 

Brussel, -3,8% in Vlaanderen en -20,4% in Wallonië). 

Deze dalende tendens wordt verklaard door de ver-

schillende maatregelen die de overheid heeft genomen 

ter ondersteuning van al dan niet levensvatbare onder-

nemingen (moratorium op faillissementen, uitstel van 

betaling van bijdragen, tijdelijke werkloosheid enz.).

«Brussel is het enige gewest waar 
het aantal stopzettingen van acti-
viteiten tijdens 2015-2020 relatief 

meer is toegenomen»
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Tabel 12: Evolutie van het aantal oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen volgens het gewest (2015-

2020 en 2019-2020)

2020
Variatie 2015-2020 Variatie 2019-2020

Aantal % Aantal %

Aantal 
oprichtingen   

Brussels Gewest 11.186 +126 +1,1% -1.055 -8,6% 

Vlaams Gewest 67.026 +21.264 +46,5% +2.886 +4,5% 

Waals Gewest 23.532 +2.471 +11,7% -896 -3,7% 

België 104.475 +24.067 +29,9% +728 +0,7% 

Aantal 
stopzettingen  

Brussels Gewest 7.889 +109 +1,4% -936 -10,6% 

Vlaams Gewest 38.475 +5.832 +17,9% -1.515 -3,8% 

Waals Gewest 15.320 -2.231 -12,7% -3.930 -20,4% 

België 64.342 +4.140 +6,9% -5.079 -7,3% 

Bronnen: Statbel, berekeningen view.brussels  

De analyse van de evolutie van de faillissementen 

in het Brussels Gewest biedt niet alleen een beeld 

van de oprichtingen en stopzettingen van onderne-

mingen, maar ook van de eerste effecten van de 

crisis op de demografie van de ondernemingen.  

Tabel 13: Evolutie van het aantal faillissementen volgens activiteitensector, in het Brussels Gewest (2019-2020)  

2020
Variatie 2019-2020

Aantal %

C Industrie 38 -24 -38,7

F Bouw 259 -305 -54,1

G
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motor-
fietsen

401 -335 -45,5

H Vervoer en opslag 111 -65 -36,9

I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 268 -242 -47,5

J Informatie en communicatie 52 -48 -48,0

K Financiële activiteiten en verzekeringen 5 -18 -78,3
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2020
Variatie 2019-2020

Aantal %

L Exploitatie van en handel in onroerend goed 31 -40 -56,3

M
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische acti-
viteiten

121 -139 -53,5

N Administratieve en ondersteunende diensten 103 -97 -48,5

Q
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke diens-
tverlening

22 -63 -74,1

R Kunst, amusement en recreatie 25 -11 -30,6

Diverse (A, B, D, E, O, P, S, T en U27) 66 -99 -60,0

Totaal BHG 1.502 -1.486 -49,7

Totaal België 7.203 -3.395 -32,0

Bronnen: FOD Economie - ADSEI, berekeningen view.brussels

27 A: Landbouw, bosbouw en visserij; B: Winning van delfstoffen; D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde 
lucht; E: Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering; O: Overheidsdiensten; P: Onderwijs; S: Overige dienstenactiviteiten; 
T: Activiteit van huishoudens als werkgever; U: Activiteit van extraterritoriale organisaties.

In 2020 werden in het Brussels Gewest iets meer 

dan 1.500 faillissementen geregistreerd, wat neer-

komt op iets meer dan een vijfde van het totale aan-

tal faillissementen in België (7.203 faillissementen 

in België in het jaar 2020). 

In vergelijking met 2019 betekent dit een aanzienli-

jke daling van het aantal faillissementen, met 1.486 

minder faillissementen in 2020. Deze daling wordt 

ook waargenomen in alle activiteitensectoren, 

ongeacht hun aard. De coronacrisis heeft in de 

loop van 2020 dus niet geleid tot de golf van fail-

lissementen die begin 2020 werd verwacht en 

gevreesd. Ze heeft zelfs geleid tot een aanzienlijke 

vermindering van het aantal faillissementen.

Bij de interpretatie van deze cijfers moet echter 

rekening worden gehouden met minstens twee ele-

menten die deze vaststelling nuanceren. 

Ten eerste hebben de beperking van de activiteit 

van de handelsrechtbanken en de griffies tussen 

maart en mei 2020, de bevriezing van de faillis-

sementsprocedures voor de rechtbanken tot juni 

2020, de invoering van een moratorium op faillis-

sementen vanaf november 2020 alsook een feite-

lijk moratorium door de belastingdienst en de RSZ, 

meer dan waarschijnlijk een matigend effect gehad 

op het aantal faillissementen dat in de loop van het 

jaar 2020 werd uitgesproken. 

Ten tweede verloopt er een zekere tijd tussen de 

stopzetting van de economische activiteit en de 

faillietverklaring door de handelsrechtbank. Daarbij 

wordt het economische effect meestal pas na een 

bepaalde periode zichtbaar in de cijfers.

We zullen dus meer dan waarschijnlijk moeten 

wachten op de cijfers voor 2021 om een duidelijker 
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effect van de crisis op het aantal bedrijfsfaillisse-

menten te zien, vooral omdat het moratorium op fail-

lissementen op 31 januari 2021 is afgelopen. Deze 

potentiële stijging kan echter ook binnen de per-

ken worden gehouden, aangezien de belangrijkste 

economische steunmaatregelen (tijdelijke werkloo-

sheid en overbruggingsrecht) het hele jaar 2021 zijn 

gehandhaafd. We zullen dan ook waarschijnlijk tot 

2022 moeten wachten om een algemeen beeld te 

krijgen van de gevolgen van de crisis. 
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Hoewel de coronacrisis beperkte gevolgen voor de werkgelegenheid heeft gehad dankzij de steunmaatregelen, 

kan ze toch een negatieve impact hebben gehad op sommige aspecten van de arbeidskwaliteit. In deze optiek 

analyseren we in dit hoofdstuk de eerste spanningen die de crisis op de arbeidsmarkt kan hebben veroorzaakt 

en brengen we verslag uit over de evoluties op de arbeidsmarkt en de evoluties van de arbeidsvoorwaarden.    

3.1 Hoe definiëren we de arbeidskwaliteit?

De arbeidskwaliteit is een belangrijk begrip, omdat 

het een goed overzicht geeft van de toestand van de 

arbeidsmarkt, aangezien het verschillende aspecten 

omvat die zowel verband kunnen houden met de 

kenmerken van de job zelf als met de context van de 

arbeidsmarkt. 

Dit concept is echter niet gemakkelijk te bevat-

ten, aangezien er niet één universele definitie bes-

taat, maar een groot aantal zeer verschillende defini-

ties, die elk gericht zijn op specifieke dimensies van 

de arbeidskwaliteit. Deze definities kunnen gericht 

zijn op bepaalde dimensies zoals de organisatie 

van het werk, de loonvoorwaarden en de flexibiliteit, 

of op dimensies zoals de gezondheidstoestand, 

veiligheidsaspecten of de competenties en de ont-

plooiing op het werk. 

Het begrip ‘arbeidskwaliteit’ is ook moeilijk te bevat-

ten omdat het gebruik ervan sterk verschilt van ins-

telling tot instelling.

Deze heterogeniteit en onderlinge verwisselbaarheid 

van de definities maakt het tot een vaag begrip, wat 

het nog moeilijker te vatten maakt, aangezien de 

onderlinge verschillen niet altijd duidelijk zijn gede-

ARBEIDSKWALITEIT

Afbeelding: freepik
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finieerd28. Toch kan een ‘gemeenschappelijke 

stam’ van dimensies geïdentificeerd worden29 die 

grotendeels bestaat uit de statistische indicato-

ren die in het algemeen in dit hoofdstuk worden 

gepresenteerd. 

De definitie van de arbeidskwaliteit in België en, in 

dit geval, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is 

niet alleen complex omdat er verschillende definities 

worden gehanteerd, maar ook omdat de bevoeg-

dheden verdeeld zijn over verschillende elkaar 

overlappende gezagsniveaus. Daarom zijn de 

belangrijkste instrumenten voor de meting van de 

arbeidskwaliteit, in België of in het buitenland, bijna 

uitsluitend beschikbaar op (trans-)nationaal (of fede-

raal) niveau. Gezien de specifieke structuur van zijn 

arbeidsmarkt in vergelijking met de andere twee 

gewesten30, verdient het BHG echter een eigen, 

meer gerichte barometer.

Om dit tekort op te vangen, riep de Brusselse rege-

ring in haar Algemene beleidsverklaring 2019-202431 

28 Burchell B., Sehnbruch K., Piasna A., Agloni N. (2014), “The quality of employment and decent work : definitions, methodologies and 
ongoing debates”, Cambridge Journal of Economics, vol. 38, n° 2, pp. 459-477.

29 Guergoat-Larivière M., Marchand O. (2012), “Définition et mesure de la qualité de l’emploi : une illustration au prisme des comparai-
sons européennes”, Economie et statistique, n°454, pp. 23-42.

30 view.brussels, "Verslag 2020: Stand van zaken. De arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", december 2020.

31 De verklaring, die op 18 juli 2019 werd voorgesteld, is beschikbaar hier.

32 Deze beschouwing is grotendeels gebaseerd op wat view.brussels voorstelt in de eerste versie van het analyse- en prospectierapport 
over de impact van de Covid-19-crisis op de Brusselse arbeidsmarkt, aangevuld met enkele nieuwe inzichten.

33 "Les entreprises n'ont pas été toutes frappées de la même manière par la crise", in l'Echo.

op tot de instelling van een ‘permanente monito-

ring van de arbeidskwaliteit’ in overleg met de 

sociale partners. In deze optiek werd aan view.brus-

sels gevraagd na te denken over de beste manier 

om de arbeidskwaliteit te kwantificeren aan de hand 

van statistische indicatoren. 

In toekomstige edities van de stand van zaken van 

de arbeidsmarkt zullen deze beschouwingen het 

mogelijk maken de analyse van de arbeidskwaliteit 

die in dit hoofdstuk traditioneel wordt voorgesteld, uit 

te breiden om de invloed die de coronacrisis erop 

kan hebben gehad (en nog steeds heeft), beter te 

kunnen begrijpen. 

In deze versie is dit hoofdstuk meer een beschouwing 

van de mogelijke effecten ervan32. De structuur 

ervan verschilt dan ook van wat in vorige edities 

van dit verslag werd voorgesteld. De verschillende 

indicatoren die gewoonlijk in dit hoofdstuk worden 

opgenomen, worden daarom dit jaar niet besproken, 

behalve in de vorm van een infografiek.    

3.2 Impact van de crisis op de arbeidskwaliteit

Zoals reeds vermeld in het vorige hoofdstuk ver-

schillen de gevolgen van de coronacrisis van 

sector tot sector33. Deze differentiatie dreigt ook 

de ongelijkheden tussen de werknemers te ver-

groten, maar kan ook negatieve en uiteenlo-

pende gevolgen hebben voor de arbeidskwaliteit 

voor een hele reeks werknemers. De eerste betrok-

kenen zijn de kwetsbare werknemers, die vooral 

in atypische arbeidsvormen werkzaam zijn. Deze 

werknemers zijn doorgaans kwetsbaarder voor een 

https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf
http://www.parlement.brussels/de-algemene-beleidsverklaring-van-de-brusselse-regering/?lang=nl
https://www.actiris.brussels/media/0i3lirji/2020-05-_view_brussels_impact_covid_brusselse-arbeidsmarkt-compress%C3%A9-h-2E854F0A.pdf   
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/la-crise-a-accentue-la-dualisation-parmi-les-entreprises/10335696.html
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recessie, omdat zij slechts beperkte toegang heb-

ben tot sociale bescherming en werknemersrechten 

en slechts in beperkte mate door de sociale partners 

worden vertegenwoordigd34. Dit is des te belangrij-

ker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het 

aandeel van deze arbeidsvormen bijzonder hoog is35.  

Kwetsbare werknemers worden bovendien zwaarder 

getroffen door de crisis dan andere werknemers, aan-

gezien hun toegang tot een vervangingsinkomen 

(zoals tijdelijke werkloosheid, waarvan het bedrag 

gelijk is aan een percentage van hun loon) hen niet 

altijd in staat stelt hun levensstandaard te handhaven 

en hen kwetsbaarder kan maken. Zij worden dus des 

te meer gedwongen om banen met even onzekere 

arbeidsvoorwaarden te aanvaarden, waardoor zij dub-

bel gestraft worden, met minder gunstige voorwaar-

den, ongeacht of zij aan het werk zijn of niet.

Het economisch herstel kan ook het gebruik van 

flexibele arbeid doen toenemen door de intensivering 

van bepaalde vormen van ‘uberisatie’, wat zou leiden 

tot een toename van het gebruik van freelancewerk 

(of onderaanneming) verricht door werknemers met 

het statuut van zelfstandige36, ten nadele van de 

arbeidskwaliteit. Naast het voordeel voor de werk-

34 Eurofound, “Economic downturns expose the vulnerability of a growing number of precarious workers”, 21 april 2020.

35 Zie de editie 2020 van de stand van zaken voor een grondigere analyse van de evolutie van deze nieuwe arbeidsvormen.

36 Carte blanche de Martin Willems (CSC), “Les travailleurs freelances ne doivent pas être la chair à canon de la pandémie”, in Le Soir, 
22 april 2020.

gevers dat zij geen verantwoordelijkheden en ver-

plichtingen hebben ten aanzien van deze categorie 

werknemers, is een andere stimulans om hierop een 

beroep te doen de flexibiliteit van de freelanceacti-

viteit, die het mogelijk maakt zich aan te passen aan 

het onzekere tempo van een economisch herstel. Dit 

stelt de werkgever in staat om het gebruik van deze 

arbeidskrachten snel stop te zetten indien de acti-

viteiten niet of slechts in geringe mate worden her-

vat, maar ook om deze werkkrachten meer te laten 

werken dan de werknemers als dat nodig is.

3.2.1 Arbeidsomstandigheden

De crisis en deze mogelijke flexibilisering van het 

werk met het oog op de heropleving van de eco-

nomie die eruit zou kunnen voortvloeien, brengen 

bovendien gezondheids- en psychosociale risi-

co's met zich mee die rechtstreeks van invloed zijn 

op de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden.

Bij de aanpak van de epidemie zijn zo de zoge-

naamde ‘eerstelijnsberoepen’ op de voorgrond 

geplaatst. Die beroepen zijn van essentieel belang 

voor de gezondheid (sociale en medische sector) 

en meer in het algemeen voor de bevolking (voed-

selproductie en -distributie, farmaceutica enz.). 

Impact van de crisis op tijdelijke en 
deeltijdse arbeid

Aanzienlijke daling van tijdelijke werkgelegen-
heid tussen 2019 en 2020 in het Brussels Gewest

9,9% naar 9,1% in VG

15,5% naar 14,0% in BHG

11,8% naar 11,4% in WG

Lichte daling van deeltijdwerk in het Brussels 
Gewest (23,1% naar 21,9%)

https://plus.lesoir.be/296238/article/2020-04-22/les-travailleurs-freelances-ne-doivent-pas-etre-la-chair-canon-de-la-pandemie
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Andere bedrijven bleven trouwens aan de slag door 

specifieke gezondheids- en veiligheidsvoorschrif-

ten na te leven. Voor alle betrokken werknemers 

moest (en moet) het recht op gezondheid van de 

werknemers gewaarborgd zijn37. 

De voortzetting van de activiteiten van bepaalde 

bedrijven had in dit verband al een aantal proble-

men en vragen doen rijzen. Enerzijds moesten de 

essentiële bedrijven de voorzorgsmaatregelen die 

de regering tijdens de lockdowns genomen had zo 

goed mogelijk naleven. Als dat niet mogelijk was, 

moest de kernactiviteit worden voortgezet, waar-

door het recht op gezondheid de facto minder goed 

beschermd kan worden38. 

De verschillende fasen van de exit uit de lockdown 

en de geleidelijke heropening van de bedrijven 

brachten extra vragen en uitdagingen met zich mee 

op het gebied van garanties voor de gezondheid en 

de veiligheid van de werknemers. De sociale partners 

die in het kader van de Groep van 10 bijeenkomen, 

hebben in 2020 een ‘Generieke gids om de vers-

preiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ 

opgesteld. Die gids werd door de paritaire comités 

en de ondernemingen aangevuld met preventieve 

beschermingsmaatregelen om de veiligheid van de 

werknemers op de werkplek te waarborgen. 

37 Europees Sociaal Handvest, artikel 3 (rrecht op veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden) en artikel 11 (recht op bescherming 
van de gezondheid). 

38 Centre de droit public de l'Ulb, "Carnet de crise #7 du 6 avril 2020".

39 Zie in dit verband analysenota nr. 88 van France Stratégie ‘Les métiers au temps du corona’ (De beroepen in tijden van corona), 
waarin drie soorten kwetsbaarheden van de beroepen worden onderscheiden.

De risico's waren echter verre van nihil en varieerden 

per sector en beroep39. De invoering van de ‘Cov19R 

social distancing risk index’ door het agentschap 

CEDEFOP (het Europees Centrum voor de ontwik-

keling van de beroepsopleiding) heeft het mogelijk 

gemaakt de groepen werknemers te identificeren 

die het meest risico liepen op Covid-19 (vanwege 

de noodzaak van fysiek contact of nabijheid). Door 

een benadering per sector en beroep te combine-

ren, werden vier risicocategorieën geïdentificeerd . 

De identificatie van risicoberoepen en -sectoren kon 

dus mee de achteruitgang van de kwaliteit van de 

arbeidsomstandigheden aan het licht brengen.

De categorie die overeenkomt met een zeer hoog 

besmettingsrisico omvatte verschillende secto-

ren die sterk vertegenwoordigd zijn in het Brussels 

Gewest. Enerzijds zijn er de sector van de persoonli-

jke verzorging en de sociale sector, die overwegend 

vrouwelijk zijn en waarvan het belang gedurende de 

hele crisis is gebleken, maar waarvan de crisis ook 

de lastige  werkomstandigheden aan het licht heeft 

gebracht. Anderzijds zijn er de sectoren zoals de 

horeca en de handel, twee sectoren met veel jobs 

voor laaggeschoolden, maar ook sectoren waarin 

telewerken  op grote schaal voor veel van de beroe-

pen vrijwel onmogelijk is. 

3.2.2 Organisatie van het werk

De coronacrisis heeft ook de organisatie van het 

werk fundamenteel veranderd, aangezien telewer-

ken de norm is geworden voor een aanzienlijk aan-

tal werknemers en voorbestemd lijkt om een vaste 

praktijk te worden.

https://droit-public.ulb.ac.be/carnet-de-crise-7-associer-les-interlocuteurs-sociaux-a-lidentification-des-entreprises-essentielles-un-apport-technique-mais-egalement-un-enjeu-democratique/#_ftnref1
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-na88-annexe-methodologique-avril.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk 
https://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/cedefop-creates-cov19r-social-distancing-risk-index-which-eu-jobs-are-more-risk 
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Het ‘verplichte’ thuiswerk in 2020 leverde ook veel 

problemen op voor werknemers met kinderen, die 

de zorg voor hun kinderen (aangezien ook crèches 

en scholen moesten sluiten) moesten combineren 

met hun beroepsactiviteiten. Het fenomeen van de 

‘dubbele dag’, omdat er zowel voor de kinderen 

gezorgd als gewerkt moest worden, en het vervagen 

van de grenzen tussen beroeps- en privéleven, kon 

voor vermoeidheid zorgen en het risico op burn-out 

verhogen. 

De invoering van ‘corona-ouderschapsverlof’ was 

bedoeld om dit te verhelpen. Voor de werkende 

ouders die hierop een beroep deden, betekende die 

maatregel een groot inkomensverlies en mogelijk 

een verzwakking van het statuut van de werknemer 

binnen het bedrijf (minder beschikbaarheid voor het 

werk). Aanvankelijk was de maatregel vooral gericht 

op eenoudergezinnen, een groep die in het Brussels 

Gewest een bijzonder hoog armoederisico/risico op 

werkonzekerheid loopt. 

Bovendien is de toegang tot telewerk niet voor 

alle werknemers gelijk. In een recente studie van 

IGEAT en DULBEA, gecoördineerd door het BISA40, 

werd berekend dat bijna 44% van de werkplekken in 

het BHG telewerkbaar is, waaruit blijkt dat iets min-

der dan zes op de tien Brusselse werknemers geen 

toegang hebben tot telewerk. De niet-toegankeli-

jkheid van telewerk treft bovendien voornamelijk 

banen voor laaggeschoolde werknemers. Ook 

bestaat het risico dat de veralgemening van 

telewerk op middellange termijn zal leiden tot 

een vorm van automatisering van bepaalde 

functies. Dat vormt een bedreiging voor 

bepaalde groepen en kan bijdragen aan de 

verbreding van de digitale kloof.

40 Ongepubliceerd.

Naast deze ongelijke toegang tot telewerk heeft 

de veralgemening van deze organisatiewijze ook 

gevolgen voor de gezondheid en het welzijn op 

het werk. Langdurig beeldschermwerk verhoogt 

het risico op spier- en skeletaandoeningen, maar 

ook het risico op visuele aandoeningen, en heeft 

gevolgen voor de slaapkwaliteit. De vervaging van 

de grenzen tussen werk- en privéleven kan resul-

teren in uitputting, wat het risico van een burn-out 

voor alle werknemers verhoogt. 

De toename van telewerk heeft tot slot het thema van 

de kwaliteit van de arbeid(somstandigheden) uitge-

breid van de onderneming naar 

de privéwoning. 

«Het risico bestaat dat de veralgeme-
ning van telewerk op middellange ter-
mijn zal leiden tot een vorm van auto-
matisering van bepaalde functies. Dat 

vormt een bedreiging voor bepaalde 
groepen en kan bijdragen aan de 
verbreding van de digitale kloof»
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De mogelijke veralgemening van telewerk na 

COVID-19 kan dan ook vragen doen rijzen over het 

effect ervan op de arbeidsproductiviteit in bepaalde 

41 OESO (2020), “Effets positifs potentiels du télétravail sur la productivité à l’ère post-COVID-19 : quelles politiques publiques peuvent 
aider à leur concrétisation ?”, OECD Publishing, Parijs, 15 juli 2020.

activiteitensectoren en de levenskwaliteit van de 

werknemers41.
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INDICATOREN VOOR DEELNAME AAN 
DE ARBEIDSMARKT
De toestand van de arbeidsmarkt kan ook worden 

begrepen aan de hand van de voornaamste indicato-

ren voor deelname aan de arbeidsmarkt (doorgaans 

de activiteits-, werkgelegenheids- en werkloosheids-

graad). Hoewel zij een goede indicatie geven van 

het effect van de crisis op de arbeidsmarkt zijn de 

verschillende componenten die voor de berekening 

ervan worden gebruikt niet allemaal even gevoe-

lig voor de wisselvalligheden van de economie. 

De analyse van de evolutie van deze indicatoren 

tussen de jaren 2019 en 2020 moet derhalve worden 

genuanceerd.

Met het oog hierop is de structuur van dit hoofds-

tuk over de belangrijkste indicatoren voor deelname 

aan de arbeidsmarkt gedeeltelijk gewijzigd. In de 

inleiding, die vergelijkbaar is met die van de vorige 

edities van dit verslag, worden de belangrijkste com-

ponenten uiteengezet, alsmede de waarden van 

deze percentages in 2020. In de volgende punten 

wordt telkens aandacht besteed aan een van deze 

indicatoren. Hoewel de coronacrisis hier aanvan-

kelijk enige invloed op had, bleven de trends die in 

de voorgaande jaren werden waargenomen in de 

individuele kenmerken van de verschillende percen-

tages in 2020 in grote lijnen gelijk. Het eerste deel 

van deze punten is dan ook beknopter van opzet en 

maakt plaats voor een infografiek waarin de belangri-

jkste tendensen worden samengevat. In een tweede 

deel wordt nagegaan hoe de coronacrisis tot uiting 

komt in de evolutie van deze indicatoren.   

Figuur 9: Belangrijkste indicatoren van de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd (2020)

+

+
=

=

Werkgelegen-
heidsgraad

Activiteitsgraad

Werkloosheidsgraad

Beroepsbevolking  
Niet-beroepsactieve

bevolking

Werkende
beroepsbevolking

Niet-werkende
beroepsbevolking

Bevolking op
beroepsactieve

leeftijd (15-64 jaar)

819.563

529.284 290.279

463.510 65.773

56,5%

12,4%

64,6%

Bronnen: FOD Economie (ADSEI - EAK), berekeningen view.brussels
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In 2020 telde het Brussels Gewest op zijn grondge-

bied ongeveer 819.600 personen van 15 tot 64 jaar. 

Deze bevolking, die bekend staat als de ‘bevolking op 

beroepsactieve leeftijd’, groeit gestaag. Deze stijging 

is het gevolg van verschillende demografische facto-

ren die eigen zijn aan het Gewest, aangezien Vlaan-

deren en Wallonië geen dergelijke stijging vertonen. 

De voorbije vijf jaar is de bevolking op beroepsactieve 

leeftijd met 3,5% gestegen in Brussel (tegenover 

+0,6% in Vlaanderen en -0,3% in Wallonië). Tussen 

2019 en 2020 bedraagt deze stijging +1,0% in Brus-

sel (+0,2% in Vlaanderen en stabiel in Wallonië).

Van de bevolking op beroepsactieve leeftijd is een 

deel aan het werk: de werkende beroepsbevolk-

42 Aandeel op de arbeidsmarkt van actieve personen van de 
bevolking op beroepsactieve leeftijd.

*Het lage opleidingsniveau komt overeen met het niveau basi-
sonderwijs of lager secundair onderwijs. Het middelmatige oplei-
dingsniveau omvat het hoger secundair onderwijs en het leer-
lingwezen.De hoogste opleidingsniveaus omvat niet-universitair 
niveau, kort of lang, en universitair niveau.

ing. Een ander deel is werkzoekend (of werkloos) 

en vertegenwoordigt de niet-werkende beroepsbe-

volking (doorgaans ‘de werklozen’ genoemd). De 

twee groepen samen vormen de beroepsbevolk-

ing, die 529.300 personen telt, waarvan 463.500 

tewerkgestelde mensen, zowel loontrekkenden als 

zelfstandigen, en 65.800 werkloze mensen. Een 

laatste deel tot slot bevindt zich in de marge van 

de arbeidsmarkt. De personen uit deze groep zijn 

noch aan het werk, noch werkloos: dit is de niet-be-

roepsactieve bevolking (290.300 personen), waa-

ronder verschillende statuten vallen (studenten, 

huisvrouwen en -mannen, ontmoedigde werklo-

zen die niet langer actief werk zoeken, arbeid-

songeschikten, vervroegd gepensioneerden enz.). 

4.1 Activiteitsgraad

De activiteitsgraad42 bedraagt in 2020 64,6% in het 

Brussels Gewest (-1,1 pp in vijf jaar), 71,9% in het 

Vlaams Gewest en 63,9% in het Waals Gewest. 

Op Belgisch niveau stijgt de activiteitsgraad met 

1,0 procentpunt ten opzichte van 2015, tot 68,6% 

in 2020. 

Impact van de crisis op de activiteitsgraad

In vergelijking met 2019 is de activiteitsgraad in 

België met 0,4 procentpunt gedaald. Deze daling 

wordt vooral vastgesteld in Brussel (-0,6 pp) en in 

Vlaanderen (-0,8 pp), terwijl de Waalse activiteits-

graad zeer licht is gestegen met 0,1 pp.

Individuele karakteristieken van de 
activiteitsgraad in 2020 (EAK)

71,9% in VG

64,5% in BHG

63,9% in WG

58,6%

70,5%

De activiteitsgraad van jongeren <25 jaar 
en 25-49-jarigen daalt in vergelijking met 
2019 (respectievelijk van 21,0% naar 
19,3% en van 78,9% naar 77,7%). 

De activiteitsgraad van 50-plussers ver-
toont een opwaartse trend ten opzichte 
van 2019 (64,0% naar 65,6%).

83,5% van de hooggeschoolden*
60,7% van de middelgeschoolden
41,6% van de laaggeschoolden
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Zelfs als in Brussel een lichte daling wordt vastges-

teld, weerspiegelt de activiteitsgraad slechts zeer 

gedeeltelijk de impact van de crisis op de arbeids-

markt, aangezien bijvoorbeeld het banenverlies en 

de niet-verlenging van een groot deel van de tijde-

lijke arbeidscontracten (frequenter in Vlaanderen 

en Brussel dan in Wallonië) die in de loop van het 

jaar 2020 zijn vastgesteld, slechts resulteren in een 

verschuiving van mensen uit de werkende beroeps-

bevolking naar de niet-werkende beroepsbevolking. 

De daling van de activiteitsgraad in Brussel weers-

piegelt echter geen daling van het aantal werkenden 

in Brussel, maar is het gevolg van een stijging van 

de bevolking op beroepsactieve leeftijd. 

Anderzijds was er ook een stijging van de inacti-

viteitsgraad in 2020. Dit wordt verklaard door de 

verschuiving van een deel van de bevolking van 

werkloosheid naar inactiviteit, alsmede door een toe-

43 De werkgelegenheidsgraad wordt berekend door de werkende beroepsbevolking te delen door de bevolking op beroepsactieve leefti-
jd. De werkende beroepsbevolking telde in 2020 463.500 personen. Dit is de bevolkingsgroep die aan het werk is, ongeacht de plaats waar 
het werk wordt verricht. Dit begrip verschilt van de interne werkgelegenheid, een begrip dat slaat op het volume banen op het gewestelijk 
grondgebied.

name van het aantal mensen dat geen werk heeft en 

niet actief naar werk heeft gezocht en daarom niet 

tot IAB-werklozen worden gerekend. In de context 

van de gezondheidscrisis en de lockdowns heeft 

een deel van de werklozen inderdaad hun zoektocht 

naar werk gestaakt omwille van de slechte vooruit-

zichten op werk, terwijl een ander deel de zoektocht 

niet heeft aangevat (bv. sommige studenten die 

ervoor hebben gekozen hun studies voort te zetten 

in plaats van zich op de arbeidsmarkt te begeven in 

tijden van crisis, de toename van het aantal arbeid-

songeschikten).

Het kan bijvoorbeeld gaan om de keuze van som-

mige studenten om hun studies voort te zetten in 

plaats van zich op de arbeidsmarkt te begeven in 

tijden van crisis, de toename van het aantal per-

sonen in arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, de 

niet-inschrijving van mensen bij Actiris, en dit voor-

namelijk tijdens de lockdowns...  

4.2 Werkgelegenheidsgraad

In 2020 bedraagt de werkgelegenheidsgraad43 van 

de 15- tot 64-jarigen 56,5% in het Brussels Gewest 

(+2,3 pp in vijf jaar), 69,4% in het Vlaams Gewest, 

59,2% in het Waals Gewest en 64,7% voor het land 

in zijn geheel (+2,9 pp in vijf jaar).

Deze indicator verstrekt informatie die complemen-

tair is aan de activiteitsgraad, aangezien hij het 

aandeel van de bevolking op beroepsactieve leef-

tijd uitdrukt dat daadwerkelijk een baan heeft. Dit is 

trouwens de indicator die over het algemeen door ins-

tellingen wordt gebruikt om werkgelegenheidsdoels-

tellingen te bepalen, maar ook om de uitvoering van 

nieuwe overheidsbeleidslijnen te rechtvaardigen.   

Zo is in het kader van de Europese strategie ‘Europa 

2030’ de werkgelegenheidsgraad van de leeftijds-

groep van 20-64 jaar die voor Europa moet worden 

bereikt, vastgesteld op 78%. Aansluitend hierop heeft 

de nieuwe Belgische regering, die op 1 oktober 2020 

is aangetreden, de lat nog hoger gelegd: zij wil dat 

België tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad 

bereikt van 80%. Dit is een ambitieuze doelstelling, 

vooral in de nasleep van de coronacrisis, waarvan de 
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uiteindelijke gevolgen nog niet volledig bekend zijn nu 

de crisis nog aanhoudt in 2021 en daarna. Aangezien 

in deze periode nog intensief gebruik werd gemaakt 

van steunmaatregelen, zal de grootste impact van de 

crisis op de werkgelegenheid zich waarschijnlijk pas 

na het einde van de steunmaatregelen oen voelen.

Hoewel de Europese doelstellingen op het niveau van 

de staten worden vastgesteld, blijft het een feit dat de 

specifieke institutionele architectuur van België met 

zich meebrengt dat de resultaten op gewestelijk niveau 

in aanmerking worden genomen. In dit verband kan 

de werkgelegenheidsgraad op nationaal niveau wor-

den beschouwd als een indicator van de economische 

prestaties, voor zover deze ons inzicht verschaft in het 

vermogen van een economie om banen te scheppen. 

Op het niveau van de gewestelijke grondgebieden 

weerspiegelt hij daarentegen in de eerste plaats de 

mate van arbeidsparticipatie van de inwoners (zie hie-

ronder). Deze indicator wordt echter door sommigen in 

twijfel getrokken omdat hij te simplistisch wordt geacht, 

aangezien geen rekening wordt gehouden met ‘het 

aandeel deeltijdse werknemers, noch met de gemid-

delde arbeidstijd, noch met de verschillen tussen de 

normale arbeidstijd en de werkelijke arbeidstijd (reke-

ning houdend met vakanties en andere perioden van 

afwezigheid), noch met de productiviteit”44.

Impact van de crisis op de werkgelegenheidsgraad

De werkgelegenheidsgraad van de 15- tot 64-jari-

gen nam lichtjes af over het jaar 2019-2020. Deze 

daling kan worden vastgesteld op Belgisch niveau 

(-0,6 pp) en is voornamelijk het gevolg van de daling 

in het Vlaams Gewest (-0,9 pp), en in mindere mate 

in het Brussels Gewest (-0,4 pp). De werkgelegen-

heidsgraad in het Waals Gewest is stabiel. 

44 Defeyt, P. (2021), “Le taux d’emploi des 20-64 ans : un indicateur réducteur”, Brève de l’Institut pour un Développement Durable, n° 
56, p. 7.

Dat de daling van de werkgelegenheid in 2020 niet 

zo groot is als bij een dergelijke crisis had kunnen 

worden verwacht, is met name te danken aan de 

genomen maatregelen en het massale gebruik ervan 

(gebruik van tijdelijke werkloosheid en overbrug-

gingsrecht; zie punten 2.2 en 2.3). Werknemers en 

zelfstandigen die gebruik maken van deze maatre-

gelen, worden immers nog steeds als werkenden 

beschouwd en blijven dus deel uitmaken van de 

werkende beroepsbevolking. Ook de invoering van 

het moratorium op faillissementen gedurende een 

groot deel van 2020 heeft het aantal faillissementen 

en dus het banenverlies beperkt. Het banenverlies in 

Individuele karakteristieken van de 
werkgelegenheidsgraad in 2020 (EAK)

69,4% in VG

56,5% in BHG

59,2% in WG

51,1%

62,0%

De werkgelegenheidsgraad van jon-
geren <25 jaar (niet-studenten) en van 
25-49-jarigen daalt in vergelijking met 
2019 (respectievelijk van 52,9% naar 
51,0% en van 69,8% naar 68,8%). 

De werkgelegenheidsgraad van 50-plus-
sers vertoont een verhoogde trend ten 
opzichte van 2019 (56,0% naar 58,0%).

78,4% van de hooggeschoolden
52,0% van de middelgeschoolden
31,6% van de laaggeschoolden
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2020 betreft vooral tijdelijke banen (arbeidsovereen-

komsten voor bepaalde duur, uitzendarbeid enz.), en 

is meer uitgesproken in Vlaanderen en Brussel. Dit 

banenverlies heeft een impact gehad op de werk-

gelegenheidsgraad, aangezien het aantal personen 

behorend tot de werkende beroepsbevolking erdoor 

is gedaald. Dit effect blijft echter beperkt, aangezien 

tijdelijke banen 14% van de Brusselse beroepsbe-

volking vertegenwoordigen.

4.3 Werkloosheidsgraad en ‘halo’ rond de werkloosheid

4.3.1 Werkloosheidsgraad  

In 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad 15,5% 

in het Brussels Gewest (-3,3 pp in vijf jaar), 6,0% in 

het Vlaams Gewest, 12,7% in het Waals Gewest en 

9,0% voor het land in zijn geheel (-2,0 pp in vijf jaar)..

Ondanks de continue daling die sinds 2013 wordt 

waargenomen, toont de evolutie van de werkloo-

sheid over een lange periode toch een relatieve sti-

jging van de administratieve werkloosheidsgraad in 

Brussel sinds de oprichting van het Gewest in 1989. 

De evolutie ervan staat niet haaks op die van het 

Waalse en het Vlaamse Gewest. Het belangrijkste 

verschil is de omvang en de grotere conjunctu-

rele gevoeligheid in Brussel dan in de andere twee 

gewesten.

In elk van de gewesten is de werkloosheid in drie 

fasen toegenomen: eerst tussen 1991 en 1997, 

vervolgens tussen 2002 en 2007, en tot slot na de 

crisis van 2008.

Na een piek in 2013 (20,6%) daalde de werkloos- 

heidsgraad in Brussel zes jaar gestaag. In 2019 en 

2020 bevond hij zich op hetzelfde niveau als in het 

begin van de jaren negentig (15,5%). De voorbije 

vijf jaar was de daling van de werkloosheidsgraad in 

Brussel relatief meer uitgesproken dan in Wallonië 

en Vlaanderen.

Individuele karakteristieken van de 
werkloosheidsgraad in 2020 (ViewStat)

6,0% in VG

15,5% in BHG

12,7% in WG

16,1%

14,9%

De werkloosheidsgraad van jongeren <25 
jaar is gestegen ten opzichte van 2019 (van 
22,5% naar 23,6%). 

De werkloosheidsgraad voor de 25-49-jari-
gen is licht gedaald (van 14,3% naar 14,2%).

De werkloosheidsgraad voor de 50-plus-
sers is hetzelfde als in 2019 (16,6%).=
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Figuur 10: Evolutie van de administratieve werkloosheidsgraad per gewest (1989-2020)

Impact van de crisis op de werkloosheidsgraad 

De Belgische werkloosheidsgraad is in 2020 aanzien-

lijk gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze 

relatieve stijging kan enerzijds worden verklaard door 

het geringe aantal banen dat verloren is gegaan, 

omdat de ondernemingen in veel gevallen hun toe-

vlucht hebben genomen tot tijdelijke werkloosheid in 

45 Deze mensen zijn in de cijfers van de RVA opgenomen als tijdelijk werklozen.

plaats van tot ontslagen. Het effect op het werkloo-

sheidspercentage is dan ook zeer beperkt, aangezien 

de werknemers die van deze steunmaatregel genoten 

in 2020 niet als ‘niet-werkende werkzoekende’45 wer-

den geregistreerd. Anderzijds heeft een deel van de 

werkzoekenden, vooral in het Brussels Gewest, de 

zoektocht naar werk gedurende bepaalde periodes 

van het jaar 2020 gestaakt. 

4.3.2 Werkloosheidsgraad per gemeente 

Tussen 2015 en 2020 hebben alle Brusselse gemeenten 

een daling van de werkloosheidsgraad geregistreerd. De 

grootste dalingen werden vastgesteld in de gemeenten Sint-

Joost-ten-Node (-6,9 pp), Schaarbeek (-4,8 pp), Etterbeek 

(-4,3 pp), Sint-Jans-Molenbeek (-3,9 pp) en Sint-Gillis (-3,8 

pp). Meer algemeen zien we sinds enkele jaren een gunsti-

gere evolutie van de werkloosheid in de gemeenten van de 

eerste kroon.

De impact van de crisis is ook voelbaar in de evolutie van het 

aantal NWWZ’s op territoriaal niveau. Dit komt verder aan bod 

in punt 4.4.1.
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4.3.3 Werkloosheidsgraad volgens origine 

46 view.brussels, 2019, "Profiel en traject van de werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Monitoring volgens origine". 

47 Dit percentage wordt berekend op basis van de populatie uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, en niet op basis van alle 
werkzoekenden zoals wel het geval is voor de berekening van de administratieve werkloosheidsgraad. 

De kwestie van etnische diversiteit op de arbeids-

markt is bijzonder nijpend in het Brussels Gewest, 

waar multiculturaliteit een dagelijkse realiteit is.

Het onderzoek naar deze problematiek liep lange tijd 

niet van een leien dakje. Door het ontbreken van sta-

tistieken m.b.t. de origine van de personen, bood de 

variabele ‘nationaliteit’ vaak het enige uitgangspunt 

voor deze kwestie. Door de vele naturalisaties in het 

Brussels Gewest en door de historische dimensie van 

de migratiestromen, die iedere analyse bemoeilijkt, is 

de nationaliteit echter een weinig geschikt uitgangs-

punt om dit aspect te bestuderen.  Het is immers zo 

dat niet alleen vreemdelingen op de arbeidsmarkt 

anders worden behandeld omwille van hun origine, dit 

geldt ook voor Belgen van buitenlandse afkomst die in 

België geboren en opgeleid zijn.

Sinds 2013 bestaat er een nieuw analyse-instrument 

om de kwestie van diversiteit op de arbeidsmarkt te 

bekijken vanuit het perspectief van de origine: de 

Socio-economische Monitoring, het resultaat van 

een samenwerking tussen het Centrum voor geli-

jkheid van kansen en racismebestrijding, de FOD 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), het 

Rijksregister en deskundigen uit de academische 

wereld. Het doel van deze publicatie, die voor het 

eerst verscheen in september 2013, is een beter 

inzicht te geven in de positie op de arbeidsmarkt van 

personen van buitenlandse nationaliteit of herkomst.

Daarnaast heeft view.brussels in 2019 zijn eerste lon-

gitudinale studie volgens herkomst gepubliceerd46. 

Deze studie stelt zich tot doel om lessen te trekken, 

het debat over etnisch-raciale ongelijkheid op de 

arbeidsmarkt op gang te brengen en tot concrete 

maatregelen te komen om gelijke toegang tot de 

arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Op lange termijn streeft view ernaar de variabele ‘ori-

gine’ op structurele wijze te integreren en te kruisen 

met gegevens zoals geslacht, opleidingsniveau of 

woonplaats, om de ongelijkheden bij de toegang tot 

de arbeidsmarkt nauwkeurig te analyseren. 

Bovendien dateren de laatst beschikbare gegevens 

over de werkloosheidsgraade47 volgens origine van 

2019 en maken ze nog geen analyse mogelijk van 

de potentiële verschillende effecten van de crisis 

naargelang de origine van de individuen. Er zijn 

evenwel geen grote variaties tijdens de laatste jaren. 

Vergeleken met het gewestelijke gemiddelde hebben 

niet-Europeanen nog steeds de hoogste werkloo-

sheidsgraad in het Brussels Gewest (18,5%), terwijl 

dit percentage voor mensen van Belgische origine 

aanzienlijk lager ligt (7,7%). Hieruit blijkt dat de toe-

gang tot de arbeidsmarkt bijzonder moeilijk blijft voor 

mensen van niet-Europese afkomst, met een werk-

gelegenheidsgraad van 44,1% tegenover 70,2% 

voor mensen van Belgische afkomst.

https://www.actiris.brussels/media/tbcnmsrl/20190628_actiris_view-brussels_complet_nl-h-4443BED0.pdf
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Tabel 14: Werkloosheids- en werkgelegenheidsgraad volgens origine en nationaliteit in het BHG (4 / 2019)

Totaal
Origine Nationalitieit

Belg Niet-EU Belg Niet-EU

Werkloosheidsgraad 12,3 7,7 18,5 13,4 16,3

Werkgelegenheidsgraad48  52,6 70,2 44,1 58,1 34,1

Bronnen: KSZ, berekeningen view.brussels

48 De totale werkgelegenheidsgraad wordt ver onderschat omdat de gegevens van de KSZ geen rekening houden met de (in Brussel sterk 
vertegenwoordigde) internationale werkgelegenheid. De werkloosheidsgraad houdt enkel rekening met de uitkeringsgerechtigde werklozen (en 
dus bijvoorbeeld niet met personen die steun krijgen van het OCMW, waardoor het cijfer geen weerspiegeling is van alle werkzoekenden).

49 ‘Neither in employment nor in education and training’, ofwel jongeren van 15 tot 24 jaar zonder werk, die geen school lopen en geen 
opleiding volgen.

De groepen die het meest te maken krijgen met 

werkloosheid zijn, in deze volgorde: de bevolking van 

Congolese/Burundese/Rwandese origine (23,4%), 

de bevolking van Maghrebijnse afkomst (21,2%), 

de bevolking afkomstig uit ‘andere Afrikaanse landen’ 

(20,1%) en de bevolking van Turkse origine (18,7%). 

4.3.4 Percentage NEET’s49

Naast de verbetering van de situatie van de jonge-

ren op de arbeidsmarkt geeft het percentage NEET’s 

(jongeren die niet werken en geen opleiding of studies 

volgen) aan dat een deel van de jongeren dat niet onder 

de noemer van de werkloosheid valt, in een grijze zone 

tussen tewerkstelling en werkloosheid blijft zitten.

Figuur 11: Evolutie van het percentage NEET’s onder de jongeren van 15-24 jaar volgens gewest (2015-2020, %)

Zoals uit de grafiek blijkt, staat het percentage 

NEET’s in het Brussels Gewest op het laagste 

niveau in vijf jaar (11,3% in 2020, tegenover 17,5% 

in 2015). De redenen voor deze verbetering zijn 

Bronnen: FOD Economie - ADSEI (EAK), berekeningen view.brussels
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onder meer: lagere jeugdwerkloosheid, lagere 

percentages vroegtijdige schoolverlaterse50, maar 

50 Heeft de neiging in Brussel sterker te dalen dan elders, van 14,8% in 2015 tot 9,7% in 2020 (tegenover 7,2% tot 6,7% in het Vlaams 
Gewest en 13,1% tot 9,8% in het Waals Gewest).

51 INSEE  en bref, 2016, Pour comprendre…La mesure du chômage.

52 De halo rond de werkloosheid bestaat uit personen die niet werken en niet tot de IAB-werklozen worden gerekend. De IAB-werkloosheid 
houdt geen rekening met ontmoedigde werklozen die de laatste vier weken geen actieve stappen hebben ondernomen om werk te zoeken of 
diegenen die binnen veertien dagen niet beschikbaar zijn om een baan te aanvaarden, bijvoorbeeld wegens ziekte of gezinsverantwoordeli-
jkheden.
De ‘halo rond de werkloosheid’ bestaat dus uit 3 componenten: 1) Personen die werk zoeken maar niet beschikbaar zijn; 2) Personen die 
beschikbaar zijn maar geen werk zoeken; 3) Personen die werk willen maar niet beschikbaar zijn en geen werk zoeken.

53 Ondertewerkstelling omvat de werkende personen tewerkgesteld in de zin van het IAB die aan een van de volgende twee voorwaarden 
voldoen: 1) Zij werken deeltijds, willen meer werken en zijn daarvoor beschikbaar, ongeacht of zij al dan niet actief naar werk zoeken 2) Zij 
werken deeltijds (en bevinden zich in een andere situatie dan hierboven beschreven) of voltijds, maar hebben tijdens een referentieweek 
minder dan gewoonlijk gewerkt wegens gedeeltelijke werkloosheid (technische werkloosheid) of slecht weer.

54 Het gaat om de derde component die betrekking heeft op personen die werk willen, maar niet beschikbaar zijn en geen werk zoeken.

55 Dit is ook de methode die door Statbel wordt gebruikt. 

ook het feit dat steeds meer jongeren hogere stu-

dies doen. 

4.3.5 ‘Halo’ en ondertewerkstelling 

De bevolking op beroepsactieve leeftijd, van 15 tot 

64 jaar, wordt over het algemeen onderverdeeld in 

drie categorieën: werkenden, werklozen en inac-

tieven. Aan de hand van de gegevens over deze 

bevolking kunnen we schatten hoeveel mensen zich 

op de arbeidsmarkt aanbieden, en meer bepaald 

hoeveel er werk hebben, hoeveel er werkloos zijn en 

hoeveel er al dan niet werk zoeken. De indeling in 

de categorieën werk, werkloosheid en inactiviteit is 

soms te strikt afgebakend en laat niet toe om de ver-

scheidenheid aan situaties te vatten.

Gezien de toenemende complexiteit van de 

arbeidsmarkt heeft het INSEE51 enkele jaren gele-

den de concepten ‘halo rond de werkloosheid52 en 

ondertewerkstelling53 ontwikkeld. Hoewel ze betrek-

kelijk vaag zijn, zijn deze twee begrippen niettemin 

nuttig om te trachten inzicht te krijgen in de versnel-

ling van de stromen tussen de verschillende cate-

gorieën waarbinnen de bevolking op beroepsactieve 

leeftijd is verdeeld.

De definitie van de ‘halo rond de werkloosheid’ die 

door view.brussels in dit verslag wordt gebruikt, is 

grotendeels geïnspireerd op de methode van het 

INSEE maar wijkt op twee punten af. 

In de eerste plaats kan ze niet zo nauwkeurig zijn 

omdat één54 van de drie componenten van het 

Franse concept niet beschikbaar is in België en dus 

ook niet in het BHG. 

Ten tweede weerspiegelt de door het INSEE gedefi-

nieerde halo rond de werkloosheid het aandeel van 

de bevolking dat, binnen de inactieve bevolking, in 

de halo is opgenomen, terwijl die welke door view.

brussels wordt gebruikt, de verhouding weergeeft 

tussen de bevolking die in de halo is opgenomen en 

de beroepsbevolking55. Dit verschil in interpretatie 

valt hoofdzakelijk te verklaren door het feit dat voor 

view.brussels de halo rond de werkloosheid veeleer 

wordt beschouwd als een globale indicator van de 

onderbenutting van de beroepsbevolking.

https://www.insee.fr/fr/information/2416930
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Impact van de crisis op de werkzoekenden

De halo rond de werkloosheid (waarvan de 

twee componenten enerzijds de mensen zijn die 

beschikbaar zijn om te werken maar niet op zoek 

zijn naar werk, en anderzijds de mensen die op zoek 

zijn naar werk maar tijdelijk niet beschikbaar zijn) 

lijkt door de crisis te zijn verergerd. In het BHG is 

deze dus van 33.897 personen in 2019 opgelopen 

tot 40.330 in 2020, wat neerkomt op een stijging van 

6,4% tot 7,6% (als percentage van de beroepsbe-

volking). In de andere gewesten was er ook een sti-

jging, maar in mindere mate (van 4,4% tot 4,9% in 

Wallonië en van 2,6% tot 2,9% in Vlaanderen).

Figuur 12: Evolutie van de halo rond de werkloosheid per gewest (2015-2020, als % van de beroepsbevolking)

Deze grotere stijging in het Brussels Gewest tussen 

2019 en 2020 wordt voornamelijk verklaard door 

de aanzienlijke stijging van het aantal personen dat 

beschikbaar is om te werken maar geen werk zoekt 

(+ 6.200 eenheden), terwijl tegelijkertijd het aantal 

IAB-werklozen daalde van 67.327 tot 65.773, d.w.z. 

een verlies van bijna 2.000 eenheden, terwijl het in 

Vlaanderen (+ 7.500 eenheden) en in Wallonië (+ 

4.000 eenheden) toenam. Dit kan een weerspiege-

ling zijn van verschuivingen in de categorieën waarin 

de personen worden ingedeeld.

De aanzienlijke stijging van het aantal ‘mensen 

die beschikbaar zijn om te werken maar geen 

werk zoeken’ wordt grotendeels verklaard door de 

gevolgen van de gezondheidscrisis. Een deel van 

de bevolking heeft de actieve zoektocht naar werk 

in deze periode immers om uiteenlopende redenen 

gestaakt. 

De eerste reden is het gevolg van het gebrek aan 

werkgelegenheidsperspectieven in een vertragende 

economie, waarbij bepaalde sectoren in de loop 

van het jaar volledig tot stilstand zijn gekomen 

(horeca, contactberoepen, evenementensector 

enz.). Een tweede reden houdt verband met het 

feit dat de inschrijvings- en begeleidingsdiensten 

voor werkzoekenden (WZ) (bijkantoren, plaatselijke 

posten, tewerkstellingscellen van de OCMW's) ten 

gevolge van de verschillende lockdownmaatregelen 

geen WZ’s meer persoonlijk ontvingen. Als gevolg 

daarvan hebben sommigen hun inschrijving bij Acti-

ris en hun zoektocht naar werk on hold gezet. Deze 

tendens was trouwens sterker merkbaar bij de meer 

Bronnen: FOD Economie - ADSEI (EAK), berekeningen view.brussels
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kwetsbare groepen (niet-uitkeringsgerechtigden, 

mensen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof 

of die niet een van de nationale talen beheersen 

enz.). Een derde reden tot slot was de sluiting van 

de scholen gedurende een groot deel van 2020, 

waardoor het voor de ouders (vooral de moeders) 

aanzienlijk moeilijker werd om actief werk te zoeken.

Bovendien is ook het aantal personen dat verklaart 

ondertewerkgesteld te zijn in het BHG en het aandeel 

van de ondertewerkstelling als percentage van de 

beroepsbevolking hoger dan elders (25.302 per-

sonen in 2020, d.w.z. 4,8% van de beroepsbevolk-

ing, tegenover 2,7% in Vlaanderen en 3,7% in Wal-

lonië). Tussen 2019 en 2020 is deze indicator in alle 

drie de gewesten echter stabiel gebleven. Dit valt 

met name te verklaren door het feit dat de crisis voo-

ral tijdelijke contracten heeft getroffen, terwijl deelti-

jds werk relatief gevrijwaard is gebleven met dank 

aan de economische steunmaatregelen. Het geringe 

effect van de crisis op de ondertewerkstelling wordt 

daarom verklaard door het feit dat de onvrijwillige 

deeltijdse arbeid tussen 2019 en 2020 op een verge-

lijkbaar niveau is gebleven. 

Uiteindelijk zou het nog gematigde effect op de 

werkloosheid (zie punt 4.3.1), dat zeker voor een 

groot deel door de steunmaatregelen is opgevan-

gen, ook gedeeltelijk kunnen worden verklaard 

door de halo rond de werkloosheid. Deze zou dus 

een deel van het effect op de arbeidsmarkt verhu-

llen dat niet kan worden opgevangen door alleen 

werkzoekenden te observeren die bij de openbare 

diensten voor arbeidsvoorziening zijn ingeschreven.

4.4 Kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden

4.4.1 Evolutie van het globale aantal werkzoekenden

In dertig jaar tijd schommelde het aantal werkzoeken-

den in Brussel tussen een aantal en het dubbele ervan, 

en zelfs het driedubbele tijdens de pieken als gevolg 

van de economische crisis van 2008, waarvan de 

gevolgen in 2014 hun hoogtepunt bereikten. Een deel 

van de stijging vanaf 2002 kan ook worden verklaard 

door veranderingen in de regelgeving, met name de 

vrijstelling van oudere werklozen die werd afgeschaft.

Figuur 13: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in het Brussels Gewest sinds 1989

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels
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In 2019 situeerde het aantal niet-werkende 

werkzoekenden (NWWZ) zich op het laagste niveau 

in 15 jaar. In 2020, na de gezondheidscrisis, steeg 

het weer tot 88.803. Hoewel dit laatste jaar werd 

gekenmerkt door een stijging met 0,9% (d.w.z. +757 

eenheden), moet worden opgemerkt dat het glo-

bale volume van de NWWZ’s de afgelopen 5 jaar is 

gedaald (-14,0%, of -14.110 eenheden). 

Impact van de crisis op de werkzoekenden  

De relatief beperkte stijging van de werkloo-

sheidscijfers (in jaarlijkse variatie) kan niet 

alleen worden verklaard door de tenuitvoerleg-

ging en de handhaving van de diverse maatrege-

len  (zoals tijdelijke werkloosheid of overbruggings-

recht) die het banenverlies hebben beperkt, maar 

ook door de uitgesproken daling van het aantal 

inschrijvingen bij Actiris, gecombineerd met een 

duidelijke daling van de uitstromen tijdens de ver-

schillende periodes van lockdown of semilockdown 

voor de niet-uitkeringsgerechtigden (waaronder een 

aanzienlijk deel van de OCMW-steuntrekkers die 

zich in deze context van de gezondheidscrisis niet 

56 Ten opzichte van het aantal werkzoekenden vóór de crisis.
* Afbeelding van Daniel Frese, Pexels.

meer bij Actiris moeten inschrijven en waarvan het 

aantal inschrijvingen sterk is gedaald). Niet-uitke-

ringsgerechtigde werkzoekenden hebben weinig 

belangstelling om zich in te schrijven of hun inschri-

jving te verlengen gezien de slechte vooruitzichten 

op werk/de onderbreking van de beroepsopleidin-

gen/begeleiding op afstand...

De onderstaande grafiek illustreert dit verschijn-

sel perfect. De gezondheidscrisis heeft België half 

maart getroffen en de gevolgen ervan worden pas in 

augustus voelbaar. In maart wordt ten opzichte van 

februari een lichte daling vastgesteld, maar deze 

trend zet zich voort in april en mei. In juni beginnen 

de cijfers weer te stijgen. Daarna start een terugkeer 

naar het ‘normale56’ tijdens de zomermaanden, in ter-

men van follow-up en fysiek onthaal voor inschrijvin-

gen of herinschrijvingen van werkzoekenden. Deze 

beweging wordt opnieuw onderbroken in oktober en, 

in sterkere mate, in november, de periode die ove-

reenkomt met de tweede Belgische lockdown en die 

leidt tot een nieuwe tijdelijke sluiting van bepaalde 

diensten, waaronder het fysieke onthaal bij Actiris.
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Figuur 14: Maandelijkse evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in het BHG - 2019-2020

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels

Het aantal inschrijvingen hangt niet alleen af van 

de economische conjuncturele evolutie, maar 

ook van andere factoren, zoals de al dan niet ver-

soepeling van de verschillende maatregelen (tijde-

lijke werkloosheid, overbruggingsrecht enz.), de in 

het hele land en in het Brusselse Gewest getroffen 

gezondheidsmaatregelen om de verspreiding van 

het coronavirus tegen te gaan, de toegankelijkheid 

van de diensten van Actiris en van haar partners 

(inschrijving, begeleiding, opleiding enz.) en de 

verbetering van de epidemiologische situatie (of de 

perceptie daarvan door de werkzoekenden).

Verwacht wordt dat het aantal NWWZ's in 2022 

nog zal toenemen. Het moeizame herstel van de 

vraag (als gevolg van de inkomensdaling van een 

deel van de gezinnen, hun gebrek aan vertrouwen 

in de toekomst en de social distancing) in combi-

natie met een relatief hoog faillissementsrisico in 

bepaalde sectoren en het gevaar dat de tijdelijke 

werklozen uiteindelijk worden ontslagen, kan immers 

leiden tot een meer uitgesproken stijging van de 

Brusselse werkloosheid in 2022. Bovendien kan 

deze stijging nog worden versterkt door het feit dat 

een deel van de burgers (onder de vrij ingeschreven 

werkzoekenden) die hun zoektocht naar werk tijdens 

de lockdowns hebben gestaakt, zich geleidelijk weer 

bij Actiris zullen inschrijven wanneer de epidemiolo-

gische situatie verbetert en de verschillende gezond-

heidsmaatregelen worden versoepeld.

4.4.2 Profiel van de Brusselse werkzoekenden

Bepaalde sociale groepen zijn in het Brussels 

Gewest bijzonder kwetsbaar voor werkloosheid. 

In vergelijking met de rest van het land telt Brus-

sel meer laaggeschoolde werkzoekenden, 

werkzoekenden met een lange inactiviteitsduur en 

werkzoekenden met een buitenlandse nationaliteit. 
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laatste jaren weliswaar gestaag is gedaald, blijft op 

een zorgwekkend niveau. We kunnen ook wijzen op 

de oudere werklozen, waarvan het aandeel onder 

de NWWZ's de afgelopen tien jaar zeer sterk is toe-

genomen en die ook een complexe integratie op de 

arbeidsmarkt kennen. 

Natuurlijk sluiten deze groepen elkaar niet uit. De 

individuele kenmerken zoals leeftijd, oplei-

dingsniveau, geslacht, herkomst of duur van 

de werkloosheid kruisen en overlappen elkaar 

vaak, wat de toegang tot de arbeidsmarkt nog 

bemoeilijkt. Wanneer werkgelegenheidsmaatrege-

len dus gericht zijn op een van de bovengenoemde 

variabelen, beïnvloeden zij de facto een of meer 

andere assen. In dit verband houdt het probleem 

van de werkloosheid onder de jongeren vooral ver-

band met de werkloosheid van laaggeschoolde jon-

geren, jongeren met een buitenlandse nationaliteit of 

van buitenlandse afkomst, jongeren die in de meest 

precaire wijken van het Brusselse Gewest wonen en 

de werkloosheid van jonge vrouwen. Ook wanneer 

een werkgelegenheidsmaatregel gericht is op laag-

geschoolden, treft deze verschillende doelgroepen: 

de laaggeschoolden uiteraard, maar ook de werklo-

zen van buitenlandse afkomst of oudere werklozen. 

Tot slot zijn er onder de langdurig werklozen meer 

oudere werklozen, meer laaggeschoolden en meer 

alleenstaande ouders (voornamelijk vrouwen).

Tabel 15: Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in het Brussels Gewest volgens ver-

schillende kenmerken (2015-2020)

2020 variatie 2015-2020  variatie 2019-2020

aantal % aantal % aantal %

Categorie

WZUA 58.803 66,2 -11.420 -16,3 168 0,3 

Jongeren na studies 5.874 6,6 151 2,6 1.156 24,5 

Andere NWWZ's 24.126 27,2 -3.140 -11,5 -568 -2,3 

Geslacht
Mannen 46.756 52,7 -7.839 -14,4 1.149 2,5 

Vrouwen 42.047 47,3 -6.570 -13,5 -393 -0,9 

Leeftijds-
groep

< 25 jaar 9.117 10,3 -2.594 -22,2 638 7,5 

25-29 jaar 12.076 13,6 -2.941 -19,6 771 6,8 

30-34 jaar 11.906 13,4 -3.285 -21,6 59 0,5 

35-39 jaar 11.249 12,7 -3.046 -21,3 -411 -3,5 

40-44 jaar 10.741 12,1 -1.978 -15,6 -203 -1,9 

45-49 jaar 9.577 10,8 -1.550 -13,9 -291 -2,9 

50-54 jaar 8.668 9,8 -1.508 -14,8 -179 -2,0 

≥ 55 jaar 15.469 17,4 2.493 19,2 370 2,5 
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2020 variatie2015-2020  variatie 2019-2020

aantal % aantal % aantal %

Nationaliteit

Belg 58.110 65,4 -8.970 -13,4 907 1,6 

EU 14.250 16,0 -1.945 -12,0 470 3,4 

Niet-EU 16.442 18,5 -3.494 -17,5 -622 -3,6 

Studie- 
niveau

Laag 18.701 21,1 -6.085 -24,6 -370 -1,9 

Matig 19.255 21,7 -1.182 -5,8 965 5,3 

Hoog 15.725 17,7 1.390 9,7 1.993 14,5 

Andere studies zonder 
equivalent:

35.122 39,6 -8.533 -19,5 -1.832 -5,0 

 ` Laag/onbepaald 17.603 50,1 -6.107 -25,8 -1.064 -5,7 

 ` Midden 10.149 28,9 -2.192 -17,8 -446 -4,2 

 ` Hoog 7.369 21,0 -233 -3,1 234 3,3 

Duur van 
inactiviteit

< 6 maanden 23.135 26,1 -327 -1,4 1.419 6,5 

6 tot 11 maanden 11.787 13,3 -1.606 -12,0 942 8,7 

12 tot 23 maanden 12.613 14,2 -4.584 -26,7 328 2,7 

24 maanden en langer, 
onder wie

41.269 46,5 -7.892 -16,1 -1.933 -4,5 

 ` 5 jaar en langer 23.982 58,1 -260 -1,1 -382 -1,6 

Totaal NWWZ's 88.803 100,0 -14.410 -14,0 757 0,9

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels

De Brusselse werkloosheid wordt gekenmerkt 

door een meerderheid van mannelijke (52,7%) en 

laaggeschoolde (60,8%) werkzoekenden en door 

een hogere vertegenwoordiging van werkzoeken-

den ouder dan 55 jaar (17,4%) en van wie de 

duur van de inactiviteit langer dan 24 maanden 

(46,5%) of zelfs 5 jaar (27,0%) bedraagt, alsook 

van werkzoekenden met een buitenlandse natio-

naliteit (34,5%) en, niet te vergeten, van buiten-

landse afkomst (4 op de 5 personen ingeschreven 

bij Actiris). Evoluties van uiteenlopende omvang en 

soms in tegengestelde richting kenmerken deze ver-

schillende categorieën.

Impact van de crisis op de werkzoekenden

In het afgelopen jaar is de werkloosheid licht geste-

gen (+0,9% of +757 NWWZ's). Deze stijging, die 

verband houdt met een zeer specifiek crisisscena-

rio, heeft een duidelijk effect op verschillende cate-

gorieën werklozen, en treft niet alleen de meest 

kwetsbaren. Terwijl in de voorgaande jaren bepaalde 
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sociale groepen die in het Brussels Gewest in het 

bijzonder aan werkloosheid waren blootgesteld hun 

cijfers minder gunstig zagen evolueren, is de situatie 

anders als we de ontwikkelingen van het afgelopen 

jaar bekijken. Zo zijn in 2020 de mannen, de jon-

geren na studies, de jongeren onder de 30 en de 

55-plussers, de hoog- en middengeschoolden en 

de Brusselaars woonachtig in de 2e kroon het meest 

getroffen door periodes van werkloosheid. 

In 2020 is er weliswaar een jaarlijkse stijging met 

+0,9% van de NWWZ’s, maar de jaarlijkse variatie 

voor de categorie van de ‘andere WZ57’ is gedaald 

met -2,3% en met -14,9% voor de OCMW-steuntrek-

kers. Zoals hierboven uiteengezet, is deze sterke 

daling gedeeltelijk toe te schrijven aan de fysieke 

sluiting van Actiris en haar partners tijdens de 

lockdownperiodes. We wijzen erop dat we in 2021 

een geleidelijke terugkeer beginnen vast te stellen 

van de niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden 

die tijdens de gezondheidscrisis uitstroomden uit de 

werkloosheid.

Wat het geslacht betreft, werden mannen vaker 

getroffen door de toenemende werkloosheid 

(+2,5% of 1.149 personen) dan vrouwen, waar 

een lichte daling wordt opgetekend (-0,9%, -393). 

Deze stijging van de werkloosheid bij de mannen 

verwijst naar de eerder besproken vaststelling dat 

in tijden van crisis het risico op jobverlies groter is 

voor mannen, of in door mannen gedomineerde 

57 Degenen die geen werkloosheidsuitkering ontvangen. 

58 Dit laatste wordt verklaard door het feit dat de vrijstelling voor de oudere werklozen in 2002 is afgeschaft en een impact blijft hebben 
op deze categorie van werkzoekenden.

sectoren (bouw, transport enz.), omdat deze sec-

toren gevoeliger zijn voor recessies. Bovendien 

hebben de herhaalde sluitingen van scholen, 

gezien de ongelijke verdeling van huishoudelijke 

en onderwijstaken tussen mannen en vrouwen, het 

voor vrouwen zeker moeilijker gemaakt om werk te 

zoeken. Vrouwen hebben hun zoektocht naar werk 

waarschijnlijk vaker onderbroken.

In de voorgaande jaren was de daling van het aan-

tal NWWZ's (althans voor personen jonger dan 55 

jaar) minder groot naarmate hun leeftijd toenam. 

Deze trend geldt niet meer in 2020. Jongeren onder 

de 25 en tussen de 25 en 30 jaar zijn immers de 

twee leeftijdsgroepen waarvoor de stijging dit jaar 

het grootst is (respectievelijk +7,5% en +6,8%). 

Anderzijds vertonen ook de NWWZ's ouder dan 

55 jaar, net als vorig jaar, een stijging58, zij het wel 

iets lager, namelijk +2,5% (tegenover +5,4% tussen 

2018 en 2019).

«In 2020 zijn de mannen, de jonge-
ren na studies, de jongeren onder de 

30 en de 55-plussers, de hoog- en 
middengeschoolden en de Brusse-
laars woonachtig in de 2e kroon het 
meest getroffen door periodes van 

werkloosheid»
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Meer dan zes op de tien werkzoekenden heb-

ben de Belgische nationaliteit. Hoewel de 

werkzoekenden minder vaak de Europese 

nationaliteit hebben, is het aantal werkzoeken-

den met de Belgische en de EU-nationaliteit 

het afgelopen jaar gestegen, terwijl het aantal 

werkzoekenden met een niet-EU-nationaliteit 

is gedaald (respectievelijk +1,6%, +3,4% en 

-3,6%). Deze laatste daling zou verband kun-

nen houden met de lockdowns die hebben 

geleid tot een 100% digitale aanpak, waar-

door een kloof is ontstaan op het vlak van 

de taalvaardigheid en het gebruik van en de 

toegang tot digitale tools. Werkzoekenden 

van niet-Europese nationaliteit zijn ook vaker 

niet uitkeringsgerechtigd en hebben daarom 

hun zoektocht naar werk vaker onderbroken 

(aangezien zij niet verplicht zijn om bij Actiris 

ingeschreven te staan), wat ook kan bijdragen 

tot de daling van hun aantal.

Wat het studieniveau betreft, is het aantal 

mensen met een diploma hoger of universi-

tair onderwijs met 14,5% gestegen59. In het 

laatste jaar geldt de daling vooral voor de 

laaggeschoolde NWWZ (-1,9%) of de NWWZ 

met een buitenlands diploma waarvoor nog 

geen gelijkwaardigheidserkenning is verkre-

gen  (-5,0%)60. 

59 De gezondheidscrisis verklaart weliswaar een deel 
van de waargenomen toename van de hooggeschoolde 
WZ, maar veranderingen in de interface voor de registra-
tie van de WZ hebben deze toename versterkt.

60 De laatsten zijn ook vaker niet uitkeringsgerechtigd. 
Zij onderbraken hun zoektocht naar werk vaker (aange-
zien zij niet verplicht waren zich in te schrijven bij Acti-
ris), wat ook kan bijdragen tot de daling van het aantal 
NWWZ’s.

De specifieke situatie van de jongeren in de 

gezondheidscrisis:

 ` Bij jongeren zien we in een klassieke of guns-

tige economische conjunctuur over het algemeen een 

aanzienlijke uitstroom uit de werkloosheid (dit geldt 

des te meer voor de meest gekwalificeerde jongeren), 

waarbij de laatstgenoemden over het algemeen het 

meest profiteren van de toename van de aanwervin-

gen. Omgekeerd heeft de crisis ertoe geleid dat de 

uitstroom naar werk sterk is afgenomen, met name 

voor jongeren en toekomstige afgestudeerden, die 

het door hun gebrek aan ervaring moeilijker hebben 

om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

 ` Veel jongeren zijn eerder werkzaam in ‘aty-

pische’ vormen van tewerkstelling met een onzeker-

der statuut en minder bescherming, en/of in secto-

ren die sterk zijn getroffen door de Covid-19-crisis 

(horeca of detailhandel bijvoorbeeld).  

 ` Er was niet de verwachte stijging van het aan-

tal inschrijvingen van schoolverlaters. Sommige 

jongeren hebben er aan het eind van hun schooltijd 

wellicht de voorkeur aan gegeven hun studies nog 

voort te zetten gezien de sombere vooruitzichten op 

aanwerving die hen aan het einde van het schooljaar 

2020 te wachten stonden.

De zeer sterke toename van het aantal jongeren 

kan ook worden verklaard door het feit dat dit een 

groep is die prioritair door Actiris wordt begeleid 

en actief wordt opgevolgd. Vóór de gezondheidscri-

sis vond deze ondersteuning echter hoofdzakelijk 

face-to-face plaats (met oproepingen), wat leidde 

tot uitschrijvingen (schrappingen bij afwezigheid na 

een oproeping en een aanmaning). Door de gezond-

heidscrisis gebeurde dit hoofdzakelijk op afstand, wat 

leidde tot een daling van het aantal uitschrijvingen 

(meer oproepingen en meer schrappingen).

view.brussels
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“Hoewel de laaggeschoolden minder vaak werkloos 

worden dan de hogergeschoolden, lijkt dit vooral een 

kortetermijneffect te zijn, dat deels wordt veroorzaakt 

door een hoog gebruik van tijdelijke werkloosheid. 

Tegelijkertijd blijven laaggeschoolden langer werkloos 

dan hogergeschoolden. Zij hebben het moeilijker om 

zich op de arbeidsmarkt te integreren.“61 

De verklaring zou deels schuilen in de instromen 

in de werkloosheid. Voor hooggeschoolden zijn ze 

gestegen, terwijl ze voor laaggeschoolden sterk 

gedaald zijn. De minder gekwalificeerde mensen 

zijn vaker werkzaam in de horeca, de bouw en de 

handel (vooral bij bedrijven die als niet-essentieel 

worden beschouwd). Dit zijn de sectoren die het 

hardst door de crisis zijn getroffen en waarvoor in 

grote mate een beroep op tijdelijke werkloosheid 

is gedaan, waardoor de werknemers in deze sec-

toren tegelijkertijd ook beschermd waren tegen 

massaontslagen. Dit buffereffect is grotendeels ten 

goede gekomen aan de minder gekwalificeerden.

Wat tot slot de inactiviteitsduur betreft, vertonen 

de NWWZ's met een inactiviteit van 12 tot 23 maan-

den, in tegenstelling tot de waarnemingen van de 

vorige jaren, de grootste dalingen. Dit jaar (dat in 

het teken van de crisis staat) vertoont het tegeno-

vergestelde effect, namelijk een stijging met 8,7%, 

die meteen de hoogste is. Dit effect is toe te schri-

jven aan het feit dat er minder uitstromen uit de 

werkloosheid zijn, met als logisch gevolg een sta-

gnering van de NWWZ's.

Op territoriaal vlak tot slot, zijn de ongelijkhe-

den tussen de verschillende gemeenten van het 

Brussels Gewest duidelijk zichtbaar. 

61 Dynam Flash Corona 8 – 7 april 2021.

De kaart hieronder laat een bijzondere territoriale 

tweedeling zien, die voornamelijk verband houdt 

met de gezondheidscrisis van 2020. Enerzijds is de 

stijging van de werkloosheid meer uitgesproken in 

de sociaal-economisch bevoorrechte gemeenten, 

terwijl er anderzijds een eerder beperkte stijging 

of zelfs een daling is in de sociaal-economisch 

benadeelde gemeenten

.

+6,7%

-0,0%
+0,2%

-1,0%+0,2%

+0,9%

+1,7%

+5,6%

+6,0%

+4,3% +3,9%

+4,9% +8,5%

+8,2%

+7,7%

+6,1%+11,0

+9,5%

+6,1%

Figuur 15:  Verdeling van de NWWZ's over de Brus-

selse gemeenten - december 2020

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels

+11,0%+8,2%+5,5%+2,7%-5,5%

https://www.dynamstat.be/files/Flash-8-Onder-de-waterspiegel-van-werk-en-werkloosheid_NL.pdf
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Enkele mogelijke verklaringen voor deze 

verschillen

 ` Tijdens de verschillende periodes van lockdown 

of semi-lockdown werd een daling van de inschrijvin-

gen bij Actiris vastgesteld voor de niet-uitkeringsgerech-

tigde werkzoekenden, waaronder een aanzienlijk deel 

van de OCMW-steuntrekkers die zich in deze context 

van de gezondheidscrisis niet meer bij Actiris hoeven 

in te schrijven. Sommige niet-uitkeringsgerechtigde 

werkzoekenden onderbraken tijdelijk hun zoektocht 

naar werk, gezien de gezondheidscontext en de sombere 

tewerkstellingsvooruitzichten in bepaalde activiteitensec-

toren. De meeste van deze werkzoekenden wonen in de 

zogenaamde ‘achtergestelde’ gemeenten.

 ` De beperkte fysieke toegankelijkheid van de 

diensten van Actiris en haar partners is nadeliger voor 

de meest kwetsbare werkzoekenden, en meer in het 

bijzonder voor de werkzoekenden die geen Frans of Neder-

lands spreken, voor degenen die het slachtoffer zijn van de 

digitale kloof of voor degenen die te maken hebben met 

analfabetisme. Benadrukt moet worden dat het bij de digi-

tale kloof niet alleen gaat om de materiële toegang tot ICT 

(zoals toegang tot het internet), maar ook om het gebruik dat 

gebruikers ervan maken, of het nu gaat om de technologieën 

of de soorten onlinediensten en -informatie en het gebruik/

de kennis daarvan. Dit publiek is meestal afkomstig uit de 

sociaal-economisch achtergestelde gemeenten.

 ` Tot slot heeft de beperkte fysieke bereikbaarheid van 

de partners van Actiris (plaatselijke posten, OCMW's, enz.) 

als gevolg van de verschillende gezondheidsmaatregelen in 

verband met de coronacrisis geleid tot een vermindering 

van de begeleiding van de werkzoekenden. Deze lokale 

partners spelen echter een belangrijke rol, niet alleen bij de 

ondersteuning van deze werkzoekenden, maar ook bij de 

inschrijving/herinschrijving bij Actiris. Deze rol is des te doors-

laggevender in de zogenaamde achtergestelde gemeenten.

4.4.3 Een uitgesproken daling de 
laatste 5 jaar, ondanks de crisis

De afgelopen vijf jaar is de werkloosheid 

eerder gunstig geëvolueerd, met name 

dankzij een gunstige conjunctuur. Active-

ringsmaatregelen, zoals de ‘jongerengaran-

tie’, en enkele wetswijzigingen in verband 

met de voorwaarden voor toegang tot uitke-

ringen en de controle van werklozen62, heb-

ben ook geleid tot de algemene daling van 

het aantal werkzoekenden.

Ook al is in het laatste jaar (2020) de trend 

omgekeerd, toch zijn de laatste 5 jaar eer-

der positief wat de evolutie van het aantal 

werkzoekenden betreft. De variaties over een 

periode van 5 jaar zijn minder groot dan in de 

vorige edities, maar globaal is er sprake van 

een voortzetting van de trends.

Wat de categorie betreft waarin werkzoeken-

den zijn ingeschreven, blijkt dat de catego-

rie van de WZUA, de werkzoekenden die een 

uitkering hebben aangevraagd, een sterkere 

daling vertoont dan het jaarlijkse gemiddelde 

(respectievelijk -16,3% tegen -14,0%). Ander-

zijds neemt de categorie van de jongeren na 

studies toe in vijfjaarlijkse variatie  (+2,6%). 

62 Sinds 2012 is de toegang tot werkloosheidsuitkerin-
gen beperkt. De toegang varieert naargelang de leeftijd 
en het studieniveau. Bovendien zijn de gevolgen zichtbaar 
van de beperking van de uitkeringsduur tot drie jaar vanaf 
2015. Tegelijkertijd zijn de beschikbaarheidscontroles 
geïntensiveerd en wordt er veel vaker opgeroepen voor 
een gesprek; daardoor is de invloed op de groepen jonge-
ren onder de 30 jaar en dus op de categorie van de ‘jonge-
ren ingeschreven na studies’ groter.

view.brussels



70

Stand van zaken 2021 view.brussels

Deze evolutie is voornamelijk toe te schrijven aan de 

gezondheidscrisis van 2020, aangezien er in jaarli-

jkse variatie een stijging met 24,5% van het aantal 

jongeren ingeschreven na studies wordt waargeno-

men, over de periode 2019-2020. Een dergelijke stij-

ging is al jarenlang niet meer voorgekomen. 

Wat de nationaliteit betreft, is het de groep van de 

NWWZ’s uit de EU die een kleiner dan gemiddelde 

daling kent. De in de vorige editie van dit verslag 

uiteengezette redenen verklaren nog steeds deze 

specifieke ontwikkeling. 

Wat de leeftijd betreft, genieten de jongeren onder 

de 30 jaar van het gunstige effect van een combi-

natie van factoren, met dalingen die variëren van 

-22,2% voor jongeren onder de 25 tot -19,6% voor 

jongeren tussen 25 en 29 jaar (voor een daling van 

het gemiddelde van de NWWZ’s met 14,0%). 

Dit moet worden toegeschreven aan de onbetwist-

bare verbetering van de economische situatie63 en 

aan het pakket maatregelen dat is genomen om 

de activering van de jongeren te verbeteren, met 

name via de jongerengarantie en de First Stage. 

Deze dalingen mogen echter geen perverse effecten 

verhullen die vooral jongeren treffen die jonger zijn 

dan 25 jaar, die laaggeschoold zijn of van wie het 

diploma niet wordt erkend. De laatstgenoemden 

hebben meer te lijden onder kwetsbare werkgele-

genheid en het heen en weer geslinger tussen werk 

en werkloosheid, wat de sterkere daling van het 

aantal jonge NWWZ's verklaart. Verder is er nog de 

63 Met uitzondering natuurlijk van het laatst waargenomen jaar.

64 Sinds 01/01/2015 moet de eerste aanvraag voor een leefloon worden ingediend vóór de 25e verjaardag (vroeger de 30e verjaardag). 
Werkzoekenden die niet in aanmerking komen voor een leefloon kunnen zich bij Actiris inschrijven in de categorie beroepsinschakelingstijd 
als zij minder dan 12 maanden hebben gewerkt. Anders kunnen zij zich inschrijven als vrije werkzoekende of als werkzoekende die een 
uitkering van een OCMW ontvangt.
Vanaf 01/09/2015 moet een jongere jonger dan 21 jaar die een leefloon aanvraagt, in het bezit zijn van een diploma hoger secundair 
onderwijs of met succes een alternerende opleiding hebben voltooid. Degenen die niet aan deze voorwaarde voldoen, maar die studies 
hebben voltooid die recht geven op een leefloon, kunnen opnieuw een aanvraag indienen wanneer zij 21 jaar worden.

wijziging van de toegang tot het leefloon64, dat pas 

toegekend wordt na twee positieve gesprekken en 

een wachttijd van 12 maanden, wat sommigen ont-

moedigt om zich in te schrijven of zich opnieuw in te 

schrijven: het vooruitzicht om een uitkering te ont-

vangen is verder weg dan vroeger.

De enige stijging naar leeftijd doet zich echter opnieuw 

voor bij de 55-plussers. Deze stijging is aanzien-

lijk (+19,2%). Ze kan met name in verband worden 

gebracht met de optrekking van de pensioenleeftijd, en 

dus impliciet die van de vrijstelling om te zoeken naar 

werk. In 2002 werd de maatregel in verband met de vri-

jstelling van inschrijving voor oudere werklozen gewi-

jzigd. Het belangrijkste effect van deze verandering 

was een geleidelijke stijging van het aantal ingeschre-

ven personen in deze leeftijdsgroep in de periode 

2002-2012. Vanaf 2013 werd de vrijstellingsleeftijd 

vastgelegd op 60 jaar, waardoor een nieuwe kunstma-

tige verhoging werd gecreëerd die zich de komende 

jaren waarschijnlijk zal herhalen gezien de geplande 

wijzigingen om vanaf 2025 op 66 jaar met pensioen 

te gaan. Naast deze regelgevingsfactoren zijn er ook 

demografische en economische factoren.

In het Brussels Gewest blijft het fenomeen van de 

stagnering van de zeer langdurige werkloosheid 

vragen oproepen. Tussen 2015 en 2020 is het aantal 

zeer langdurig werklozen (≥ 2 jaar) zeker gedaald 

(-16,1%), maar deze daling is voornamelijk het 

gevolg van de NWWZ's met een inactiviteitsduur 

van minder dan 5 jaar. Het aandeel zeer langdurig 

werklozen is in 2015 en 2020 dan wel van dezelfde 

https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf#page=51
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orde (ongeveer 47%), maar dat van de werklozen 

met een inactiviteitsduur van meer dan 5 jaar, blijft 

toenemen van 23,5% in 2015 tot 27% in 2020. 

De analyse volgens het kwalificatieniveau toont een 

sterkere daling bij de laaggeschoolde werkzoeken-

den (-24,6%) en bij de werkzoekenden waarvan het 

diploma in het buitenland werd behaald en die in Bel-

gië geen gelijkstelling hebben verkregen (-19,5%). 

Anderzijds is er de laatste vijf jaar een stijging waar 

te nemen bij de hoogopgeleiden (+9,7%). Deze 

vaststelling, die tegen de gebruikelijke tendensen 

65 Het gaat om OCMW-steuntrekkers, niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (te vinden in de categorie ‘andere NWWZ's’), of 
mensen met een buitenlands diploma dat niet wordt erkend.

ingaat, is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het effect 

van de gezondheidscrisis op hooggeschoolde per-

sonen, gekoppeld aan een administratieve wijziging 

van de inschrijvingen.

Bovendien mag de sterkere daling van de 

lagergeschoolden, die kan worden verklaard door de 

algemene stijging van het kwalificatieniveau van de 

bevolking en door het activeringsbeleid en de uitslui-

ting uit de werkloosheid, niet verhullen dat hun kans 

om aan de werkloosheid te ontsnappen het kleinst 

blijft.

4.4.4 Uitstroom uit werkloosheid naar werk

De stijging van de werkloosheidscijfers in Brus-

sel kan enerzijds worden verklaard door de gelei-

delijke herinschrijving van een deel van de meest 

kwetsbare bevolking65, en anderzijds door een 

aanzienlijke daling van het aantal mensen dat uit 

werkloosheid is uitgestroomd naar werk, die is 

waargenomen sinds het begin van de coronacri-

sis. Naast de evolutie van het aantal bij Actiris 

ingeschreven NWWZ’s is een andere manier om 

de kortetermijneffecten van de gezondheidscri-

sis te begrijpen de analyse van de evolutie van 

de uitstroom uit werkloosheid naar werk.

Hoewel de daling van de uitstroom in het begin 

van de periode zeer aanzienlijk is (-68,5% in april, 

-49,4% in mei en -17,3% in juni), wordt vanaf 

juli (-7,7%) en augustus (-2,3%) - de periode die 

samenvalt met de eerste exit uit de lockdown die 

midden mei begon - vrijwel een terugkeer naar de 

normale situatie waargenomen. De jaarlijkse varia-

tie wordt zelfs opnieuw licht positief vanaf sep-

tember (+2,2%). Als we echter de chronologie van 

het jaar 2020 doortrekken, kondigt de maand okto-

ber al een ommekeer in de situatie aan met een 

negatief uitstroompercentage van -1,6%. De horeca 

wordt vanaf 19 oktober stilgelegd en een tweede 

lockdown wordt aangekondigd, met als beginda-

tum 2 november 2020. Het is dan ook geen grote 

verrassing dat in november een aanzienlijke daling 

van de uitstroom uit werkloosheid naar werk wordt 

vastgesteld (-24,7%). Deze vaststelling zet zich 

logischerwijs voort in december (-28,1%), hoewel 

de detailhandel weer opengaat voor de einde-

jaarsfeesten, terwijl de andere door deze tweede 

lockdown getroffen sectoren blijven stilliggen.

«De stijging van de werkloosheids-
cijfers in Brussel kan enerzijds wor-
den verklaard door de geleidelijke 
herinschrijving van een deel van de 
meest kwetsbare bevolking, en ander-
zijds door een aanzienlijke daling van 
het aantal mensen dat uit werkloos-
heid is uitgestroomd naar werk»
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Deze negatieve evolutie van het aantal uitstromen 

naar werk in de nasleep van de crisis toont aan dat 

het effect van de crisis op de NWWZ’s veel sterker 

was dan uit de ruwe werkloosheidscijfers zou kun-

66 Met andere woorden, als een persoon een uitstroom naar werk heeft van minder dan 28 dagen, blijft hij of zij als WZ bij Actiris ingeschreven.

67 Dit betekent dat het aantal uitstromen naar werk is gedaald van 32.331 in 2019 tot 25.121 in 2020.

nen worden afgeleid. In het algemeen heeft de crisis 

geleid tot een stagnatie van de werkloosheid van de 

NWWZ’s die al bij Actiris waren ingeschreven.

A. Volgens het profiel van de NWWZ’s

In dit deel is de analyse van de NWWZ's beperkt 

tot uitstromen naar werk van minstens 28 dagen in 

de periode van april tot december 2020. Alleen de 

uitstromen van minstens één maand leiden immers 

tot een uitschrijving van de NWWZ’s bij Actiris66. De 

verkregen resultaten zijn enerzijds gedetailleerd 

volgens het profiel van de Brusselse NWWZ's die 

uitstromen naar werk, en anderzijds volgens de (sub)

sectoren van activiteit (NACE) waarnaar de NWWZ’s 

uitstromen, om vast te stellen voor welke sectoren de 

inkrimping het grootst was en omgekeerd welke de 

potentiële sectoren zijn die zijn blijven aanwerven.

In de geanalyseerde periode (van april tot 

december) is de uitstroom naar werk gedurende 

minstens 28 dagen voor bij Actiris ingeschre-

ven NWWZ’s in totaal met 22,3% gedaald (in 

jaarlijkse variatie, hetzij een daling met 7.210 

eenheden67). Dit treft zowel mannen (-22,2%) als 

vrouwen (-22,4%).  

Tabel 16: Uitstroom naar werk van minstens 28 dagen in de periode van april tot december 2020 

Uitstroom naar werk              
In absolute waarden Jaarlijkse variatie (in %)

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

April 886 512 1.398 -65,0% -73,2% -68,5%

Mei 1.025 735 1.760 -48,0% -51,4% -49,4%

Juni 1.459 1.089 2.548 -18,0% -16,4% -17,3%

Juli 1.573 1.138 2.711 -9,8% -4,7% -7,7%

Augustus 1.468 1.053 2.521 0,1% -5,5% -2,3%

Sept. 2.484 2.678 5.162 -0,6% 4,9% 2,2%

Oktober 2.231 2.079 4.310 -5,0% 2,4% -1,6%

November 1.623 1.242 2.865 -19,7% -30,5% -24,7%

December 996 850 1.846 -23,5% -32,9% -28,1%

TOTAAL 13.745 11.376 25.121 -22,2% -22,4% -22,3%

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels
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De kruising van de gegevens volgens geslacht en 

kwalificatieniveau toont aan dat de jaarlijkse daling 

van deze uitstroom van minstens 28 dagen tussen 

2019 en 2020 relatief meer de lagergeschoolde 

Brusselse NWWZ's treft, ongeacht of ze een Bel-

gisch of een buitenlands diploma hebben. Binnen 

het hoogopgeleide niveau daalde de uitstroom naar 

werk van de houders van een bachelor- of masterdi-

ploma tussen april en december (-6,5% in jaarlijkse 

variatie). In vergelijking met vorig jaar vonden dus 

meer hoogopgeleide profielen werk dan laagopge-

leiden.

Tabel 17: Uitstroom naar werk van minstens 28 dagen naargelang het kwalificatieniveau in de periode van april 

tot december 2020

In absolute waarden Jaarlijkse variatie (in %)

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal

Laag 2.637 1.271 3.908 -28,5% -34,3% -30,5%

Matig 3.540 2.694 6.234 -18,0% -24,3% -20,9%

Hoog 2.899 4.137 7.036 -4,9% -7,6% -6,5%

Andere studies (totaal) 4.669 3.274 7.943 -29,4% -30,3% -29,8%

 ` Laag 2.016 1.054 3.070 -35,7% -39,3% -36,9%

 ` Midden 1.544 966 2.510 -30,9% -32,5% -31,6%

 ` Hoger 1.109 1.254 2.363 -10,7% -18,1% -14,8%

TOTAAL 13.745 11.376 25.121 -22,2% -22,4% -22,3%

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels

Tot slot treft deze jaarlijkse daling van het aantal uits-

tromen naar werk alle leeftijdsgroepen in dezelfde 

mate, met uitzondering van de ‘25- tot 29-jarigen’, 

die minder werden getroffen (-13,2%).

Tabel 18: Uitstroom naar werk van minstens 28 dagen naargelang de leeftijd in de periode van april tot december 
2020 

Leeftijdsgroep Absolute waarden Jaarlijkse variatie (in %)

< 25 jaar  4.353 -24,4%

25 tot 29 jaar  6.116 -13,2%

30 tot 49 jaar  12.230 -25,1%

50 jaar en meer  2.422 -24,5%

TOTAAL  25.121 -22,3%

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels
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B. Volgens de activiteitensector

Tijdens de geanalyseerde periode is de uitstroom 

naar werk gedurende minstens 28 dagen naar 

bepaalde activiteitensectoren verder gedaald als 

gevolg van de gezondheidscrisis. Deze daling is in 

grote lijnen wat werd verwacht. Uitgesplitst naar eco-

nomische activiteiten volgens de NACE-BEL-code 

(2 cijfers), zijn de (sub)sectoren die het zwaarst door 

de crisis zijn getroffen, en dus door een daling van 

de uitstroom naar werk, de horeca (-62,1%), de han-

del (-31,5%), vervoer en opslag (-23,3%), industrie 

(20,1%), openbaar bestuur en defensie (-20,0%), 

overige diensten (-26,1%) en administratieve en 

ondersteunende diensten (-19,9%). De zeven 

bovengenoemde sectoren zijn goed voor bijna 75% 

van de daling van de uitstroom naar werk gedurende 

minstens 28 dagen tussen april en december.

Door zich te concentreren op de sectoren met de 

grootste daling van de uitstroom, kunnen subsecto-

rale tendensen worden vastgesteld. Wat de handel 

betreft, is de inkrimping van het volume voornamelijk 

toe te schrijven aan de ‘detailhandel’, aangezien deze 

subsector 874 minder uitstromen liet optekenen. Voor 

de horecasector is de daling van de uitstroom voorna-

melijk toe te schrijven aan de subsector ‘Eetgelegen-

heden’, met 1.244 minder uitstromen. Tot slot was een 

aanzienlijk deel van de daling van de uitstromen in 

de sector van de administratieve en ondersteunende 

diensten toe te schrijven aan de subsector ‘Arbeidsge-

relateerde activiteiten’ (78), die uitzendarbeid omvat, 

waar 695 minder uitstromen werden opgetekend, 

gevolgd door ‘Diensten in verband met gebouwen; 

landschapsaanleg’, met 467 minder uitstromen.

Tabel 19: Uitstroom naar werk van minstens 28 dagen per activiteitensector (NACE 2) in de periode van april 

tot december 2020 

Activiteitensectoren (Sectie en NACE 2) Uitstromen
Jaarlijkse 

variatie in %
Jaarlijkse 

variatie in aw
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 
en motorfietsen (G)

2.374 -31,5% -1.093

45 Groot- en detailhandel en reparatie van auto’s 
en motorfietsen

114 -39,7% -75

46 Groothandel, met uitzondering van auto’s en 
motorfietsen

335 -30,1% -144

47 Detailhandel, met uitzondering van auto’s en 
motorfietsen

1.925 -31,2% -874

Horeca (I) 936 -62,1% -1.531

55 Logies 37 -88,6% -287

54 Eetgelegenheden 899 -58,0% -1.244

Administratie Activiteiten van administra-
tieve en ondersteunende diensten (N)

5.615 -19,9% -1.394

77 Verhuur en leasing 27 -41,3% -19

78 Werkgelegenheidsactiviteiten 4.054 -14,6% -695
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Activiteitensectoren (Sectie en NACE 2) Uitstromen
Jaarlijkse 

variatie in %
Jaarlijkse 

variatie in aw
79 Activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, 
reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

19 -70,3% -45

80 Onderzoek en beveiliging 183 -34,4% -96

81 Diensten in verband met gebouwen; 
landschapsaanleg

1.216 -27,7% -467

82 Administratieve en andere zakelijke onders-
teuningsactiviteiten ten behoeve van kantoren

116 -38,3% -72

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels

4.5 Dynamisch deel: Arbeidsreserve 

Terwijl de voorraad Brusselse NWWZ's op 31 

december 2020 ongeveer 90.600 personen bedraagt 

in 2020, blijkt uit de analyse van de stromen dat in 

werkelijkheid bijna 158.000 verschillende personen 

op een bepaald moment ingeschreven waren bij 

Actiris in de loop van het jaar. Voor 2020 tellen we 

immers ongeveer 71.000 instromen in de werkloo-

sheid en iets meer dan 67.400 uitstromen uit de 

werkloosheid. Deze gegevens tonen de dynamiek 

onder de werkzoekenden. Zij onthullen het bestaan 

van regelmatige bewegingen tussen werkloosheid, 

tewerkstelling en inactiviteit. Dit specifieke jaar laat 

echter zien dat het aantal instromen in de werkloo-

sheid tussen 2019 en 2020 stabiel is gebleven, maar 

dat de uitstromen uit de werkloosheid in 2020 lager 

waren dan in 2019, toen ze ongeveer 72.700 bedroe-

gen, wat resulteert in een toename van de voorraad 

met 4,1% tussen 2019 en 2020.

Figuur 16: Instroom in en uitstroom uit de werkloosheid in de loop van het jaar 2020 (in aantallen)

157.989
Arbeidsreserve 

in 2020

87.022
Stock op 01/01/2020

90.586
Stock op 31/12/220

70.967
Instroom in 2020

67.403
Uitstroom in 2020

Bron: Actiris, berekeningen view.brussels
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De arbeidsreserve (AR) omvat het aantal NWWZ op 

1 januari van een bepaald jaar, waaraan de volle-

dige nieuwe instroom in de werkloosheid wordt 

toegevoegd die in de loop van het jaar wordt gere-

gistreerd, of het nu gaat om herinschrijvingen van 

NWWZ’s die op 1 januari niet meer waren ingeschre-

ven of om nieuwe inschrijvingen. De uitstroom betreft 

de NWWZ’s die op 31 december niet meer zijn 

ingeschreven, terwijl ze dit op een gegeven ogenblik 

in de loop van het jaar wel nog waren.

De volgende tabel analyseert de bewegingen, 

namelijk de instroom in en uitstroom uit de werkloos-

heid, volgens verschillende individuele kenmerken.  

Hoewel het percentage vrouwen dat in de arbeidsre-

serve instroomt aanzienlijk hoger is dan het percen-

tage mannen (+0,2 pp) valt hun uitstroompercen-

tage op en ligt dit 2,5 pp hoger dan dat van de 

mannen. Een van de hierboven reeds besproken 

hypothesen is dat de tijdelijke werkloosheid in ver-

band met de gezondheidscrisis de mannen zwaar-

der heeft getroffen, met name in de activiteitensecto-

ren die tijdens de crisis werden getroffen. 

Bovendien blijkt uit de cijfers dat deze in- en uits-

troom het grootst is bij jongeren onder de 25 

jaar en geleidelijk afneemt met de leeftijd. Op 31 

december 2020 waren er gemiddeld 11.300 NWWZ 

onder de 25 jaar, terwijl in totaal 23.500 jonge-

ren ingeschreven werden. Deze jongeren zijn al te 

zeer blootgesteld aan onzekerheid door de opeen-

volgende wisselingen tussen korte perioden van 

werk (uitzendwerk, arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde duur enz.) en perioden van werkloosheid, 

en worden bovendien vaker geviseerd door het 

gevoerde inschakelingsbeleid.

Tabel 20: Arbeidsreserve volgens verschillende kenmerken (2020)

Stock 
01/01/2020

Instroom AR 2020 Uitstroom
Stock 

31/12/2020
% ins-
troom

% uits-
troom

Mannen 45.067 36.571 81.638 33.840 47.798 44,8 41,5

Vrouwen 41.955 34.396 76.351 33.563 42.788 45,0 44,0

<25 jaar 8.724 14.798 23.522 12.247 11.275 62,9 52,1

25 - 29 jaar 11.219 15.507 26.726 13.765 12.961 58,0 51,5

30 - 39 jaar 22.801 20.698 43.499 19.985 23.514 47,6 45,9

40 - 49 jaar 20.297 12.319 32.616 12.570 20.046 37,8 38,5

≥50 jaar 23.981 7.645 31.626 8.836 22.790 24,2 27,9

Laag 18.532 12.558 31.090 12.227 18863 40,4 39,3

Midden 18.229 16.456 34.685 15.118 19567 47,4 43,6

Hoger 14.428 16.386 30.814 14.305 16509 53,2 46,4

Buitenlandse studies 35.833 25.567 61.400 25.753 35647 41,6 41,9
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Stock 
01/01/2020

Instroom AR 2020 Uitstroom
Stock 

31/12/2020
% ins-
troom

% uits-
troom

 ` Basisonderwijs 17.909 10.293 28.202 11.144 17058 36,5 39,5

 ` Secundair onderwijs 10.254 7.673 17.927 7.578 10349 42,8 42,3

 ` Hoger onderwijs 7.112 7.374 14.486 6.842 7644 50,9 47,2

Totaal 87.022 70.967 157.989 67.403 90.586 44,9 42,7

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels

68 Een hogere in- en uitstroom kan ook worden verklaard door de inschrijvingsvoorwaarden voor nieuwkomers, die ook tot deze groep 
behoren. Laatstgenoemden zijn vaak vrij ingeschreven in afwachting van hun toelating tot de werkloosheid of omdat ze financiële steun van 
een OCMW genieten. Deze inschrijving moet om de drie maanden worden vernieuwd en deze personen stromen bijgevolg herhaaldelijk 
in en uit de werkloosheid.

Hoewel de verschillen naar studieniveau kleiner 

zijn dan die naar leeftijd, kan worden vastgesteld 

dat de bewegingen van instroom en uitstroom uit 

de AR vooral de hogergeschoolde werkzoeken-

den betreffen. De lagergeschoolden blijven mees-

tal langer werkloos. Er zij ook op gewezen dat de 

verschillen tussen de werkzoekenden met en zonder 

een gelijkgesteld diploma minder uitgesproken bli-

jven dan de voorgaande jaren68.
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WERKAANBIEDINGEN 

De laatste jaren is er een stijgende tendens in het aantal werkaanbiedingen dat Actiris ontvangt. Uit de volgende 

figuur blijkt echter dat het seizoenseffect sterk voelbaar is op deze indicator.  

Impact van de crisis op het aantal ontvangen werkaanbiedingen

Sinds het begin van de gezondheidscri-

sis is het aantal rechtstreeks door Actiris 

ontvangen werkaanbiedingen gedaald. 

De grafiek laat duidelijk de perioden van 

strenge lockdown zien, met twee scherpe 

dalingen in april 2020 (-44,3% ten opzichte 

van april 2019) en november 2020. Over 

het hele jaar bedraagt de daling van het 

aantal ontvangen aanbiedingen ongeveer 

-7,0% ten opzichte van 2019.

De impact van de crisis op de creatie en 

publicatie van werkaanbiedingen is onmis-

kenbaar, en nog meer uitgesproken als we 

de sectoren in aanmerking nemen. Want 

gezien bepaalde sectoren stilliggen en 

het personeel tijdelijk werkloos is, is het 

niet meer dan logisch dat de aanwervingen dezelfde tendens volgen. Anderzijds werden in sommige sectoren, 

ondanks de lockdown, nog steeds werkaanbiedingen verspreid en vond de aanwerving volledig op afstand plaats.

Figuur 18: Driemaandelijkse evolutie van de door Actiris in 2020 ontvangen werkaanbiedingen
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Figuur 17: Maandelijkse evolutie van de door Actiris ontvan-

gen werkaanbiedingen

Bronnen: Actiris, berekeningen view.brussels
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Uit de analyse van de vacatures per sector blijkt ook 

het geleidelijke herstel van de activiteiten, met name 

in de sectoren getroffen door tijdelijke sluitingen, zoals 

de handel, de horeca, de administratieve en onders-

teunende diensten en de bouwnijverheid. Tussen het 

2e en het 3e kwartaal zien we de tijdelijke heropening 

van de horecasector. De daling van het aantal in het 

4e kwartaal ontvangen vacatures is het gevolg van de 

sluiting van de horecasector op 19 oktober 2020. In 

de sector van de administratieve en ondersteunende 

diensten, die met name de dienstenchequeactiviteiten 

en het uitzendwerk omvat, heeft het herstel van het 

3e kwartaal zich doorgezet in het 4e kwartaal, aange-

zien deze sector niet werd getroffen door de tweede 

lockdown (eind oktober 2020). Wat de informatie- en 

communicatiesector betreft, kunnen we vaststellen dat 

deze sector het goed heeft gedaan tijdens de crisis, 

wat het massale gebruik van diensten en telewerk 

illustreert. 
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CONCLUSIE
De effecten bleven in 2020 binnen de perken, ondanks toegenomen ongelijkheden  

Ook al kunnen we niet voorbijgaan aan de drama-

tische gezondheidssituatie die België heeft getroffen, 

de vloedgolf op de arbeidsmarkt, die al bij het begin 

van de coronacrisis werd gevreesd, deed zich uitein-

delijk niet voor in 2020. 

Deze crisis, die werd gekenmerkt door een vertra-

ging of zelfs een bijna volledige stilstand van de eco-

nomische activiteit, is relatief beperkt gebleven dank-

zij de door de overheid genomen maatregelen. De 

arbeidsmarkt werd beschermd door deze maatrege-

len. Toch zijn er enkele trendbreuken geweest, met 

voor het eerst sinds 2015 een lichte daling van de 

interne werkgelegenheid in Brussel.  

Het massale beroep op tijdelijke werkloosheid en het 

overbruggingsrecht in 2020 verschilt weliswaar sterk 

naargelang de sectoren (waarvan sommige zwaar 

getroffen zijn en zwaar wegen op de Brusselse eco-

nomie), maar illustreert het buffereffect van deze 

maatregelen ten aanzien van de crisis, aangezien 

het een hele reeks ondernemingen en zelfstandigen 

in staat heeft gesteld hun activiteit in stand te hou-

den zonder failliet te moeten gaan of hun toevlucht te 

moeten nemen tot massale afvloeiingen.   

De crisis en de gevolgen ervan hebben niettemin de 

vele ongelijkheden op de Brusselse arbeidsmarkt 

aan het licht gebracht, of althans versterkt - kenmer-

ken die al jarenlang bekend waren en onderzocht 

werden. Net als bij eerdere crisissen zal ook deze cri-

sis de werknemers en de werklozen niet op dezelfde 

manier treffen. Werknemers in een onzekere situatie 

behoren, wanneer zij werkloos zijn, meestal tot een 

of meer doelgroepen voor wie het moeilijk is om op 

lange termijn in de arbeidsmarkt te integreren. Het 

banenverlies in de zwaar getroffen sectoren zal dus 

op termijn leiden tot een toename van het aantal 

niet-werkende werkzoekenden en ‘kwetsbare’ of ‘risi-

covolle’ uitkeringsgerechtigden. Deze ongelijkheden 

zullen ook tot uiting komen in de arbeidskwaliteit, 

met name door de ongelijke toegang tot telewerk. De 

veralgemening van deze organisatiewijze doet ook 

een reeks vragen rijzen omtrent de gezondheid en 

het welzijn op het werk. 

«De crisis en de gevolgen ervan 
hebben de vele ongelijkheden op 
de Brusselse arbeidsmarkt aan het 
licht gebracht, of althans versterkt - 
kenmerken die al jarenlang bekend 
waren en onderzocht werden»



Dat is niets nieuws, maar crisisperioden laten 

vooral zien dat de ongelijkheden op de arbeids-

markt hun oorsprong vinden in bredere sociale 

ongelijkheden die ze op hun beurt kunnen vers-

terken. 

Bovendien moeten de gevolgen van de cri-

sis, ook al lijken ze binnen de perken te zijn 

gebleven, worden gerelativeerd met de aan-

zienlijke verergering in het Brussels Gewest 

van de ‘halo rond de werkloosheid’, die wijst op 

een potentiële precarisering van de kwetsbare 

groepen, die een aanzienlijk deel van de Brus-

selse bevolking uitmaken.  

Ook in 2021 een economie ‘onder een stolp’  

Zoals opgemerkt, werd de relatieve stabiliteit 

van de arbeidsmarkt in 2020 mogelijk gemaakt 

door de invoering door de federale regering van 

een hele reeks economische steunmaatrege-

len. In 2021 zou zich dus een vergelijkbare evo-

lutie moeten voordoen, aangezien de meeste 

van die maatregelen zijn verlengd, gewijzigd 

(met name wat de toegangsvoorwaarden 

betreft) of afgeschaft, waarbij alternatieve 

maatregelen worden aangeboden. Ze werden 

bovendien aangevuld met een reeks premies 

ingevoerd door de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering.

Niet-exhaustieve opvolging van de belangri-

jkste steunmaatregelen in 2021 

 ` Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht  

De vereenvoudigde procedure voor de aanwending 

van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werd 

door de federale regering in drie fasen verlengd en 

geldt voor het hele jaar 2021. De toegangsvoorwaar-

den voor deze drie verlengingen zijn niet gewijzigd.   

 ` ‘Klassiek’ overbruggingsrecht  

De federale regering heeft ook het overbruggingsre-

cht voor zelfstandigen getroffen door een omzetda-

ling voor heel 2021 verlengd. De toegangsvoorwaar-

den werden echter herzien en strenger gemaakt. 

Terwijl de omzetdaling tussen april en september 

2021 minstens 40% moest bedragen, moest ze 

tussen oktober en december 2021 minstens 65% 

bedragen. 

 ` Dubbel overbruggingsrecht  

Naast het klassieke overbruggingsrecht heeft de 

federale overheid ook een dubbel overbruggings-

recht ingevoerd tussen januari en september 2021, 

voor zelfstandigen getroffen door een verplichte 

sluiting, voor zelfstandigen afhankelijk van een sec-

tor getroffen door een verplichte sluiting, en voor 

niet-essentiële winkels die hun activiteiten niet kun-

nen voortzetten in de periode van 27 maart tot 26 

april 2021 door middel van een systeem van bestel-

ling en afhaling, levering of afspraak.  
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 ` Moratorium op faillissementen  

Het moratorium op faillissementen, dat sinds april 

2020 van kracht is, is op 31 januari 2021 officieel 

verstreken.  

 ` Hervorming van de procedure van gerechte-

lijke reorganisatie (PGR) 

Als gevolg van het einde van het moratorium op 

faillissementen heeft de regering de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie (PGR) hervormd, onder 

meer door deze flexibeler te maken. Dankzij de 

PGR kan een onderneming in moeilijkheden zich 

tegen haar schuldeisers beschermen en een reor-

ganisatie doorvoeren. De hervorming heeft tot doel 

bepaalde ondernemingen, met name kleine en mid-

delgrote ondernemingen, in staat te stellen een fail-

lissement te vermijden door met hun schuldeisers 

een akkoord over een reddingsplan te bereiken. 

Ze voorziet ook in de mogelijkheid voor onderne-

mingen in moeilijkheden om naar eigen goeddun-

ken een beroep te doen op bemiddeling en een tot 

PGR's uitgebreide belastingvrijstelling bij minneli-

jke schikking en niet langer alleen bij rechterlijke 

beslissing.  

Daarom mag worden verwacht dat de 

volgende editie van de stand van zaken van 

de Brusselse arbeidsmarkt in 2021 een rela-

tief beperkte impact van de coronacrisis zal 

laten zien. Het is zelfs waarschijnlijk dat we 

tot 2022 zullen moeten wachten om een alge-

meen beeld te krijgen van de impact van de 

crisis op de Brusselse arbeidsmarkt.



Verlies van 4.760 jobs
DE BRUSSELSE
ARBEIDSMARKT
- KERNCIJFERS

2020

754.287

88.803

jobs

werkzoekenden

werkenden die tijdelijke werkloos- 
heid genieten in december 2020

zelfstandigen met overbruggings-
recht in december 2020

46,5% langdurige werklozen 
(>2 jaar)

Verhoging van jongerenwerkloos- 
heid tussen 2019 en 2020

+7,5%

< 25 jaar

51,1%
arbeidsplaats door een
Brusselaar ingenomen

118.143
zelfstandigen

25-54 jaar

73,1%

639.615 werknemers in loondienst
in 2019

Mannen Hoog-
geschoold

53,4% 62,7%

evolutie van de loondienst (+20.000)

evolutie van de zelfstandige arbeid (+15.850)

+3,2%

+15,5%

2014

2015

2019

2020

Mannen

71,5%

≥50 jaar

30,6%

Impact van de crisis

35.586

15.181

Bronnen: RSZ, RSVZ, Actiris, berekeningen view.brussels
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BIJLAGE: Belangrijkste arbeidsmarkt- 
indicatoren in de 3 regio's

Brussels 
Gewest

Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

België

Demografie Bevolking 1.219.970 6.653.062 3.648.206 11.521.238

Activiteitsgraad

Totaal (15-64 jaar) 64,6 % 71,9 % 63,9 % 68,6%

Jongeren (15-24 
jaar)

19,3 % 32,7 % 24,4 % 28,4%

25-49 jaar 77,7 % 89,1 % 81,2 % 85,2%

>50 jaar 65,6 % 66,4 % 60,1 % 64,3%

Mannen 70,5 % 75,3 % 68,3 % 72,6%

Vrouwen 58,6 % 68,5 % 59,5 % 64,5%

Laaggeschoold 41,6 % 42,5 % 34,7 % 39,6%

Middengeschoold 60,7 % 73,1 % 66,0 % 69,9%

Hooggeschoold 83,5 % 87,8 % 85,1 % 86,5%

Werkgelegen-
heidsgraad

Totaal (15-64 jaar) 56,5 % 69,4 % 59,2 % 64,7%

20-64 jaar 61,3 % 74,7 % 64,6 % 70,0%

Jongeren (15-24 
jaar)

13,7 % 29,2 % 19,1 % 24,1%

Jongeren (15-24 
jaar) uitgezonderd 
studenten

51,0 % 79,2 % 60,0 % 70,7%

25-49 jaar 68,8 % 86,64% 75,6 % 80,8%

>50 jaar 58,0 % 64,7 % 57,1 % 61,7%

Mannen 62,0 % 72,7 % 62,8 % 68,4%

Vrouwen 51,1 % 66,0 % 55,6 % 61,0%

Laaggeschoold 30,9 % 39,8 % 29,0 % 34,8%

Middengeschoold 52,0 % 70,5 % 60,6 % 65,9%

Hooggeschoold 77,8 % 85,5 % 82,0 % 83,5%
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Brussels 
Gewest

Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

België

Werkloosheids- 
graad

Administratieve 
werkloosheidsgraad

15,5 % 6,0 % 12,7 % 9,0%

 ` Mannen 15,2 % 6,3 % 12,6 % 9,1%

 ` Vrouwen 16,1 % 5,8 % 12,7 % 8,9%

IAB werkloosheids-
graad

12,4 % 3,5 % 7,4 % 5,6%

 ` Jongeren (15-
24 jaar) (IAB 
aandeel)

29,1 % 10,8 % 21,7 % 15,3%

 ` 25-49 jaar (IAB 
aandeel)

11,5 % 3,1 % 6,9 % 5,2%

 ` >50 jaar (IAB 
aandeel)

11,6 % 2,5 % 5,0 % 4,0%

De halo van 
werkloosheid

Werkloosheid 12,4% 3,5% 7,4% 5,6%

Niet-
beschikbaarheid

2,1% 1,1% 1,7% 1,4%

Niet-zoekend 5,5% 1,8% 3,2% 2,6%

Ondertewerkstelling 4,8% 2,7% 3,7% 3,2%

Werkgelegen-
heid

Werkende beroeps- 
bevolking

463.511 2.901.125 1.375.962 4.740.597

Interne werkgele-
genheid

754.287 2.725.007 1.200.345 4.679.639

Aantal bezoldigde 
arbeidsplaatsen 
(2018)

639.315 2.382.023 1.078.275 4.099.613

Aantal zelfstandi-
gen

118.143 730.228 321.969 1.170.340

Aandeel tijdelijk 
werk (woonplaats)

14,0 % 9,1 % 11,4% 10,2%

 ` Mannen 14,0 % 8,2 % 11,4 % 9,7%

 ` Vrouwen 14,0 % 10,0 % 11,5 % 10,8%

Aandeel deeltijds 
werk (woonplaats)

21,9% 28,1 % 25,0% 26,6%

 ` Mannen 13,0 % 11,7 % 10,5 % 11,5%

 ` Vrouwen 31,4 % 45,0 % 40,4 % 42,4%
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Brussels 
Gewest

Vlaams 
Gewest

Waals 
Gewest

België

Vestigingen

Aantal vestigingen 37.907 172.162 88.515 295.584

 ` Minder dan 5 
werknemers

24.367 106.476 56.134 186.977

 ` 5 tot 19 
werknemers

9.058 43.739 22.216 75.013

 ` 20 tot 49 
werknemers

2.612 13.146 6.263 22.021

 ` 50 tot 199 
werknemers

1.407 7.349 3.328 12.084

 ` Meer dan 200 
werknemers

463 1.452 574 2.489

Ondernemingen

Oprichtingsgraad 10,5 % 11,1 % 9,3 % 10,6%

Stopzettingsgraad 7,7 % 6,6 % 6,2 % 6,6%

Aantal faillisse-
menten

1.502 3.744 1.957 7.203

Bron: FOD Economie – ADSEI (EAK), RSZ, RSVZ, Actiris, VDAB, Forem, NBB, berekeningen view.brussels
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