
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAND VAN ZAKEN  

De arbeidsmarkt in het  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

2019 
VERSLAG 



 
 

INHOUDSTAFEL 
 

 

INLEIDING ............................................................................................................................. 4 

DEMOGRAFISCHE VOORUITZICHTEN ............................................................................... 6 

1.1 Demografische evolutie .............................................................................................. 6 

1.2 Vervangingsgraad van de beroepsbevolking ........................................................... 8 

WERKGELEGENHEID EN DEMOGRAFIE VAN DE ONDERNEMINGEN ............................. 9 

2.1 Interne werkgelegenheid ............................................................................................ 9 
2.1.1 Wat kenmerkt de interne werkgelegenheid ? ....................................................................... 10 

2.2 De bezoldigde werkgelegenheid .............................................................................. 12 
2.2.1 Hoe evolueert de bezoldigde werkgelegenheid in Brussel ?  .............................................. 12 

2.2.2 Hoe ziet de bezoldigde werkgelegenheid er op gemeentelijk niveau uit ?  ......................... 19 

2.3 Zelfstandige arbeid ................................................................................................... 20 

2.4 Demografie van de ondernemingen ........................................................................ 25 

2.5 Jobcreatie en -destructie .......................................................................................... 27 

KWALITEIT .......................................................................................................................... 29 

3.1 Deeltijds werk  ........................................................................................................... 29 

3.2 Tijdelijk werk ............................................................................................................. 33 

3.3 Andere vormen van flexibilisering op de arbeidsmarkt ......................................... 37 

GEOGRAFISCHE MOBILITEIT ........................................................................................... 38 

4.1 Het pendelverkeer  .................................................................................................... 38 

4.2 Welk profiel hebben de pendelaars ?  ..................................................................... 38 

4.3 Hoe evolueert het pendelverkeer van en naar Brussel ?  ...................................... 39 

4.4 Het metropolitane gebied van Brussel  ................................................................... 40 
 

 

 



 

INDICATOREN VOOR DEELNAME AAN DE ARBEIDSMARKT ........................................ 41 

5.1 Beroepsbevolking en activiteitsgraad  .................................................................... 42 

5.2 Werkende beroepsbevolking en werkgelegenheidsgraad  .................................... 43 
5.2.1 Werkgelegenheidsgraad ...................................................................................................... 43 

5.3 Niet-werkende beroepsbevolking en werkloosheidsgraad  ................................... 45 
5.3.1 Werkloosheidsgraad ............................................................................................................. 45 

5.3.2 Werkloosheidsgraad per stad ............................................................................................... 48 

5.3.3 De NEET’s ............................................................................................................................ 50 

5.3.4 Werkloosheidsgraad per gemeente ..................................................................................... 51 

5.3.5 Werkloosheidsgraad volgens origine ................................................................................... 52 

5.4 Halo en ondertewerkstelling  ................................................................................... 54 

5.5 Kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden   .............................................. 56 
5.5.1 Evolutie van het totale aantal werkzoekenden  .................................................................... 56 

5.5.2 Wat is het profiel van de Brusselse werkzoekenden ?......................................................... 57 

5.6 Dynamische benadering : arbeidsreserve en uitstroompercentage naar werk .... 63 
5.6.1 Welke bewegingen van werklozen zien we op de arbeidsmarkt ? ....................................... 63 

5.6.2 Wat is de uitstromingsgraad van de werkzoekenden ?  ...................................................... 65 

CONCLUSIE ........................................................................................................................ 68 

BIJLAGE .............................................................................................................................. 71 

WIE ZIJN WIJ ? ................................................................................................................... 73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VOORWOORD 

Net zoals zijn vorige edities is ook deze jaarlijkse situatieschets van de arbeidsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ontstaan vanuit de wens, maar ook de werkelijke behoefte, om te beschikken 

over een instrument om de structuur en de recente evoluties van de werkgelegenheid en de werkloos-

heid in Brussel te analyseren. Deze publicatie is bestemd voor een divers publiek en streeft er dan ook 

naar om de kerngegevens die typisch zijn voor de gewestelijke werkgelegenheids- en werkloosheids-

materies uiteen te zetten. 

Sinds de overheveling van nieuwe bevoegdheden naar de gewestelijke openbare tewerkstellingsdien-

sten, beschikt Brussel over nieuwe belangrijke hefbomen om zijn eigen werkgelegenheidsbeleid te voe-

ren. Al kan dit voor de Brusselaars mooie kansen creëren, er staan het gewest nog vele uitdagingen te 

wachten om de werkgelegenheid verder uit te bouwen en de werkloosheid terug te dringen. De situatie 

blijft zorgelijk voor zeer langdurig werklozen (2 jaar en langer) en vooral voor zij die reeds 5 jaar en 

langer werkloos zijn, waarvan het aantal blijft stijgen. 

De statistieken die in deze stand van zaken voorgesteld en besproken worden, zijn het resultaat van 

berekeningen van view.brussels, het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding, 

gebaseerd op verschillende bronnen. De cijfers steunen op de laatste beschikbare gegevens met, af-

hankelijk van de bronnen, 2017 of 2018 als referentieperiode, aangevuld met evolutiereeksen.  

De eerste hoofdstukken hebben betrekking op de bevolking en de werkgelegenheid. Ze behandelen de 

demografische evolutie, de recentste gegevens over de (bezoldigde en zelfstandige) interne werkgele-

genheid (sociodemografische kenmerken van de beroepsbevolking, evolutie van de werkenden enz.), 

en de ondernemersdynamiek in het gewest (demografie van de ondernemingen, oprichting en stopzet-

ting van ondernemingen).  

Het derde hoofdstuk is gewijd aan de kwaliteit van de arbeidsplaatsen van de Brusselaars (soorten 

arbeidsovereenkomsten, voltijds of al dan niet vrijwillig deeltijds enz.). 

Het vierde hoofdstuk bespreekt de relatief gunstige tewerkstellingsperspectieven in Brussel en in de 

Brusselse rand, en de tendensen in de mobiliteit van de werknemers tussen de verschillende gewesten 

van het land. 

In het laatste hoofdstuk wordt het Brusselse werkaanbod getoetst aan de indicatoren voor arbeidspar-

ticipatie, namelijk activiteits-, werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad, en worden ook de kenmerken 

van de niet-werkende werkzoekenden onderzocht. We eindigen deze editie met een dynamische bena-

dering, met een beschouwing van de arbeidsreserve vanuit het perspectief van de in- en uitstroom en 

een longitudinale analyse van de uitstromingsgraad van de werkzoekenden. 

 

Grégor Chapelle          

Directeur-generaal 

Caroline Mancel                  

Adjunct-directeur-generaal 
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INLEIDING 
 

 

 

De Europese en Belgische economische context 

De arbeidsmarktindicatoren blijven er in heel 

wat landen op vooruitgaan. In 2018 bedroeg de 

economische groei op wereldniveau 3%, wat 

een stijging betekent t.o.v. 2016 (2,4%).  

In de eurozone bleef de dynamiek in 2018 aan-

houden, zij het aan een lager niveau dan in 

2017. De groei werd geschat op 1,9%, tegen-

over 2,5% in 2017. Deze vertraging ten opzichte 

van 2017, dat een bijzonder positief jaar was, is 

onder andere te verklaren door de geringere 

stijging van de import in combinatie met een 

minder snelle groei van de export. 

Parallel aan de economische groei is eveneens 

de jobcreatie in de Europese Unie gestegen 

(+1,4%) en is de werkloosheid verder gedaald 

tot 7%.  

In België is de economische activiteit vertraagd 

(1,4% tegenover 1,7% in 2017), net als in de 

eurozone. In 2018 hebben de commerciële 

diensten, en meer bepaald de tak van de “dien-

sten aan bedrijven” het sterkst aan de groei van 

het bbp bijgedragen. Het aandeel van de niet-

commerciële diensten bleef van zijn kant posi-

tief, vooral dankzij de tak “openbaar bestuur, 

defensie en onderwijs”. 

De groei van de Belgische interne werkgelegen-

heid tijdens de voorbije jaren heeft zich in 2018 

voortgezet (+1,2% of het equivalent van 59.000 

eenheden). De werkloosheid zit sinds 2014 in 

dalende lijn en komt voor 2018 uit op 6%. 

De Brusselse bedrijvigheid: bron van dynamiek en polarisatie 

 
Voor het Brussels Gewest bleek 2018 ook een 

gunstig jaar te zijn, met een toename van de 

werkende beroepsbevolking en een positieve 

evolutie van de werkloosheid.  

Brussel laat een positieve economische groei 

optekenen, die nog steeds getrokken wordt 

door de diensten aan bedrijven. Het aantal 

werkaanbiedingen ingediend bij Actiris is even-

eens gestegen. Toch zijn de goede economi-

sche prestaties van het Brussels Gewest, in de 

hand gewerkt door de sterke aanwezigheid van 

pendelaars die er wel werken, maar niet wonen, 

niet noodzakelijk een afspiegeling van de soci-

ale situatie van de Brusselse bevolking. We 

zien dat de creatie van rijkdom zich voortzet, 

maar dat tegelijkertijd de grote sociaal-econo-

mische ongelijkheden en de fenomenen van 

precariteit en uitsluiting overeind blijven.  

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het 

kwalificatieniveau van de arbeidskrachten in 

Brussel. Daarenboven lijdt het Brussels Gewest 

 

De economische groei et de 

jobcreatie zijn gestegen in de 

Eurozone. Tegelijkertijd daalt 

de werkloosheid. 
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onder een dubbele ruimtelijke dualisering: tus-

sen de verschillende wijken van de hoofdstad 

enerzijds en tussen Brussel en de rand ander-

zijds. Naast de sociale en territoriale kloof is er 

een specifiek etnische dimensie. Mensen van 

niet-Europese origine wonen vaker in het 

grondgebied van de ‘arme sikkel’, en tegelijker-

tijd worden ze meer blootgesteld aan het risico 

van sociale kwetsbaarheid.
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DEMOGRAFISCHE 

VOORUITZICHTEN 
 

 

 

1.1 Demografische evolutie  
 

In de loop van 2018 kreeg het Brussels Gewest 

er 9.816 inwoners bij. Op 1 januari 2019 be-

droeg het bevolkingsaantal 1.208.542 inwo-

ners. Dit is een stijging van 0,8%. Net zoals vo-

rig jaar ligt het jaarlijkse groeicijfer in de buurt 

van dat van Vlaanderen (+0,6%), maar ver bo-

ven dat van Wallonië (+0,3%). Hoewel de be-

volking sterker gegroeid is dan in 2018 en 2017 

was de aanwas relatief zwak in vergelijking met 

de voorgaande jaren.

Figuur 1 : Jaarlijkse evolutie van de bevolking van het Brussels Gewest (1989-2019, in aantal) 
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Bron: FOD Economie - STATBEL (EAK), berekeningen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding 
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De demografische groei in het gewest is sinds 

de jaren 2000 bijzonder sterk. De evolutie op 

tienjarige basis in de periode 1994 tot 2019 ver-

toont in Brussel sterke schommelingen. Voor de 

periode 1994 tot 2004 noteren we variaties van 

rond de 5%, tegenover meer dan 16% tussen 

het begin van de jaren 2000 en het decennium 

erop (2011). Sedert drie jaar kent de groei even-

wel een zekere vertraging, al blijft de bevolking 

duidelijk forser toenemen dan in de twee andere 

gewesten. Wetende dat de bevolking een recht-

streekse impact heeft op de mechanismen van 

werk en werkloosheid, is het interessant om dit 

Brusselse verschijnsel te benadrukken alvorens 

de werk- en werkloosheidssituatie op geweste-

lijk niveau te bekijken.  

 

Figuur 2 : Tienjarige evolutie van de bevolking volgens gewest (2004-2019, in %) 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel, berekeningen view.brussels 

De bevolkingsevolutie is het resultaat van het 

gezamenlijke effect van de natuurlijke bewegin-

gen (geboortes en overlijdens) en de migratie-

bewegingen (nieuwe en vertrekkende inwo-

ners). De groei van de Brusselse bevolking 

wordt verklaard door de zeer hoge natuurlijke 

en internationale migratiesaldo's die het aan-

zienlijk negatieve interne migratiesaldo ruim-

schoots compenseren. Dit laatste getuigt van 

de sterke behoefte van de Brusselaars om hun 

gewest te verlaten en zich in de twee Brabantse 

provincies te vestigen. 

Tussen 1994 en 2004 is de bevolking toegeno-

men met 5,4%; tussen 2004 en 2014 is deze toe-

genomen met 16,4%. 

 

% 
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1.2 Vervangingsgraad van de beroepsbevolking 

 

De vervangingsgraad van de beroepsbevolking komt overeen met de verhouding tussen het 

aantal jongeren tussen 15 en 24 jaar die de arbeidsmarkt zouden kunnen betreden en het aan-

tal personen tussen 55 en 64 jaar die de arbeidsmarkt gaan verlaten. 

 

De volgende grafiek toont aan dat verhouding 

boven de 100 ligt en dat er daarom meer jon-

geren de arbeidsmarkt zullen betreden dan 

dat er 55-plussers de arbeidsmarkt zullen 

verlaten. Terwijl de situatie in de jaren 1990 in 

de drie gewesten vergelijkbaar was en een ratio 

tussen de 110 en 133 vertoonde (de vervanging 

was met andere woorden verzekerd), is dat nu 

niet meer het geval. In Brussel ligt de vervan-

gingsgraad van de beroepsbevolking nog rond 

het gemiddelde van 120 en zal de ratio volgens 

de demografische vooruitzichten redelijk stabiel 

blijven. In Vlaanderen is deze ratio sinds 2007 

onder de grens van de 100 gezakt en zal hij in 

2021, met een score van 78,3, zijn laagste peil 

bereiken. In Wallonië werd de kaap van de 100 

in 2011 bereikt en wordt eveneens in 2021 een 

dieptepunt verwacht, met een cijfer van 90,2. 

 

Figuur 3 : Vervangingsgraad van de beroepsbevolking (15-24 jaar / 55-64 jaar, in %) 

 

 

   

   

   

 

   

   

    

 

  

 

 

Bronnen: 1991-2018: waarnemingen FOD Economie - Statbel; 2019-2030: vooruitzichten Federaal Planbureau en FOD Economie 
- Statbel, berekeningen view.brussels 
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2.1 Interne werkgelegenheid 

In 2018 bedroeg de Brusselse interne werkge-

legenheid1 (zijnde het aantal arbeidsplaatsen in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingevuld 

door personen die er al dan niet wonen) meer 

dan 741.000 arbeidsplaatsen, ofwel 16 % van 

de Belgische interne werkgelegenheid, terwijl 

iets meer dan 10 % van de nationale bevolking 

in het gewest woont. 

 
Figuur 4: Evolutie van de interne werkgelegenheid in 
 het Brussels Gewest (2008-2018, in absolute waarde)

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK2), berekeningen view.brussels 

  

                                                      
1 De gegevens omtrent werkgelegenheid zijn afkomstig van administratieve statistische bronnen (RSZ voor de arbeid in loondienst 

en RSVZ voor de zelfstandige arbeid) of van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK), die elk hun eigen perimeter en metho-

dologie hebben. Deze bronnen laten toe de werkgelegenheid volgens verschillende relevante variabelen te analyseren (geslacht, 

gemeente waar men werkt of woont, kwalificatieniveau, activiteitensector enz.), in tegenstelling tot andere beschikbare bronnen 

m.b.t. werkgelegenheid (zoals de regionale rekeningen van de NBB of HERMREG). We baseren ons op de meest recente be-

schikbare gegevens. 
2 In 2017 is er een breuk in de tijdreeksen voor alle resultaten van de EAK. Deze reeksbreuk is het gevolg van de grondige 

hervorming van de manier waarop de enquête naar de arbeidskrachten in België wordt afgenomen. Sinds 2017 wordt nl. met een 

roterend panel gewerkt en worden verschillende methodes voor het verzamelen van gegevens gebruikt (eerst een persoonlijk 

gesprek en daarna drie opvolgbevragingen waarbij de huishoudens per telefoon ondervraagd worden of online een vragenlijst 

invullen). Ook de wegingsmethode werd grondig herzien. 
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EN DEMOGRAFIE VAN             

DE ONDERNEMINGEN 

In de loop van het laatste decennium zien we 

in Brussel een doorlopende stijging van de in-

terne werkgelegenheid tussen 2008 en 2010 

(van 686.000 naar 714.000 arbeidsplaatsen) 

en vervolgens een golfbeweging tot in 2015. 

Sindsdien is de werkgelegenheid alleen maar 

blijven toenemen. Tussen 2017 en 2018 ging 

de werkgelegenheid met +2,0% vooruit. Het 

Waals Gewest kende een gelijkaardige stijging 

(+1,7%) en in Vlaanderen was de toename iets 

groter (+3,0%).  
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 Vast werk versus tijdelijk werk in de Brusselse interne werkgelegenheid 

 

De laatste vijf jaar is de Brusselse interne werk-

gelegenheid met 3,8% gegroeid. In dezelfde pe-

riode zijn er 29,9% tijdelijke contracten bijgeko-

men.  

Dit was de sterkste evolutie van tijdelijk werk in 

tijden. In een artikel van de Nationale Bank vin-

den we de volgende verklaring: “Die toename 

valt samen met de afschaffing van het proefbe-

ding, die werd bekrachtigd op het ogenblik van 

de harmonisering van het arbeiders- en het be-

diendenstatuut.  

Sindsdien verkiezen tal van werkgevers eerst 

een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te bie-

den (arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 

of uitzendcontract), om na te gaan of de werk-

nemer het gewenste profiel heeft”3. 

 
Figure 5 : Evolutie van types contracten voor de interne werkgelegenheid in Brussel (2013-2018) 

 

  Mannen Vrouwen Totaal 

Vast werk 0,9% 2,1% 1,5% 

Tijdelijk werk 36,9% 24,3% 29,9% 

TOTAL 3,4% 4,2% 3,8% 

 

Bron : FOD Economie – Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 

 

 

2.1.1 Wat kenmerkt de interne werkgelegenheid ?  
 

Sinds 2015 wordt meer dan één arbeidsplaats 

op twee in het Brussels Gewest door een Brus-

selaar ingenomen. Het Brusselse tewerkstel-

lingsbekken blijft wel aantrekkelijk voor heel wat 

pendelaars, maar het inkomend pendelver-

keer is de voorbije vijf jaar met 1,9% gedaald 

                                                      
3 NAUTET, M., PITON, C., Analyse van de atypische arbeidsvormen in België, mei 2019 https://www.nbb.be/nl/artikels/analyse-
van-de-atypische-arbeidsvormen-belgie-0 

tot een peil van 48,4% in 2018. De pendelaars, 

die in Vlaanderen of Wallonië wonen en in Brus-

sel werken, betrekken zo 359.000 van de 

741.000 arbeidsplaatsen die in het Brussels 

Gewest beschikbaar zijn. 

https://www.nbb.be/fr/articles/analyse-des-formes-demploi-atypiques-en-belgique-0
https://www.nbb.be/fr/articles/analyse-des-formes-demploi-atypiques-en-belgique-0
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Figuur 6: Verdeling van de werknemers in het Brussels Gewest volgens hun woonplaats (2018) 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 

 

 In de drie gewesten van het land is de verdeling van de werkgelegenheid als volgt: 

Volgens geslacht 

 

  

 

 

 

Volgens studieniveau  

 

 

60% van de Brusselse interne werkgelegenheid 

wordt ingevuld door personen met een diploma 

van het hoger onderwijs (450.000 ar-

beidsplaatsen), terwijl dit in de andere twee 

gewesten maar 43% is. Het grotere aandeel 

aan arbeidsplaatsen voor hoogopgeleiden in 

het Brussels Gewest kan deels worden 

verklaard door de overgang naar een diens-

teneconomie of de uitbreiding van de tertiaire 

sector (ruim negen op de tien betrekkingen in 

Brussel, waarvan meer dan de helft in de com-

merciële dienstverlening). 

 
 
 
 
 
 
  

51,6% 

17,6% 

30,8% 

De verdeling van de werkgelegenheid volgens 

leeftijdscategorie is daarentegen naargelang 

het gewest sterk verschillend voor jongeren 

onder de 25 jaar.  

 

Volgens leeftijdscategorie 

In Brussel wordt 52,4% van de banen door man-

nen ingenomen, in Vlaanderen 53,3% en in 

Wallonië 52,6%. 
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Tabel 1 : Kenmerken van de interne werkgelegenheid per gewest, in aantal en in % (2018) 
  

         

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 De bezoldigde werkgelegenheid 

 

2.2.1 Hoe evolueert de bezoldigde werkgelegenheid 

Met 741.184 arbeidsplaatsen in 2017 stag-

neerde de bezoldigde werkgelegenheid in het 

Brussels Gewest op -0,1% tussen 2012 en 

2017, of een verlies van bijna 600 banen, terwijl 

er een groei was van 5,0% in Vlaanderen 

(110.000 extra banen) en van 3,7% in Wallonië 

(plus 37.000 betrekkingen). De heropleving na 

de crisis werd onderbroken in 2012 waarbij een 

teruggang van de arbeid in loondienst in de drie 

gewesten werd vastgesteld.  

Mannen 388.608 1.443.925 623.558 52,4 53,3 52,6 

Vrouwen  352.576 1.265.647 561.231 47,6 46,7 47,4 

 

Laag 

 

89.641 

 

393.930 

 

197.655 

 

12,1 

 

14,5 

 

16,7 

Midden 200.727 1.133.136 477.690 27,1 41,8 40,3 

Hoog 450.817 1.182.506 509.445 60,8 43,6 43,0 

 

< 25 jaar 

 

28.694 

 

211.971 

 

76.891 

 

3,9 

 

7,8 

 

6,5 

25-29 jaar 84.253 318.412 138.748 11,4 11,8 11,7 

30-39 jaar 202.520 669.371 301.427 27,3 24,7 25,4 

40-49 jaar 205.988 689.689 307.974 27,8 25,5 26,0 

≥ 50 jaar 219.729 820.130 359.749 29,6 30,3 30,4 

 

Landbouw 

 

799 

 

32.184 

 

13.586 

 

0,1 

 

1,2 

 

1,1 

Industrie 65.094 658.624 245.739 8,8 24,3 20,7 

Diensten 675.291 2.018.763 925.465 91,1 74,5 78,1 

TOTAAL 741.184 2.709.571 1.184.790 100,0 100,0 100,0 

Geslacht 

Leeftijds-

klasse 

Activiteiten-

sector 

Aantal 

Studieniveau 

% 

Bron: FOD Economie - STATBEL (EAK), berekeningen view.brussels 
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Vanaf 2013 keert de tendens zich in Vlaanderen 

en Wallonië. In Brussel daarentegen blijft de da-

ling van de arbeid in loondienst aanhouden tot 

in 2014 om vervolgens te stagneren tot in 2016. 

Terwijl het herstel zich in 2016 in Vlaanderen en 

Wallonië duidelijker begint af te tekenen, begint 

de opflakkering in Brussel een jaar later (+0,8% 

in Brussel, +1,9% in Vlaanderen en +1,5% in 

Wallonië ten opzichte van 2016). 

Figuur 7 : Evolutie van de bezoldigde arbeid in de drie gewesten (2012-2017, index 2012 = 100) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 

 

Volgens sector

In zijn geheel beschouwd, is er geen nettowerk-

gelegenheidscreatie in het Brussels Gewest 

tussen 2012 en 2017 (-600 arbeidsplaatsen in 

deze periode), maar we bemerken tegenge-

stelde bewegingen in de verschillende secto-

ren. We zien nieuwe werkgelegenheid ontstaan 

in de sector van de administratieve en onder-

steunende diensten (+6.900 arbeidsplaatsen), 

gevolgd door de sector gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening (+5.600 ar-

beidsplaatsen). We stellen daarentegen een 

negatieve evolutie vast in de financiële, bank- 

en verzekeringssector (-5.800 arbeidsplaat-

sen), die zwaar te lijden heeft gehad onder de 

financiële crisis, waarvan de gevolgen nog 

steeds voelbaar zijn. De actuele ontwikkelingen 

duiden evenwel ook op een bredere trend van 

digitalisering in het bank- en verzekeringswe-

zen en bij de diensten in het algemeen. Talrijke 

handelingen die vroeger door werknemers wer-

den uitgevoerd, gebeuren voortaan immers au-

tomatisch. De bezoldigde werkgelegenheid 

neemt ook af in de handel (-5.000 banen) en 

meer bepaald in de groothandel (-5.195 banen), 

de industrie (-4.500 banen), het openbaar be-

stuur (-4.400 banen) en de bouwnijverheid         

(-2.400 banen). 

 

De bezoldigde werkgelegen-

heid neemt af in de financiële 

sector, in de handel, de in-

dustrie, het openbaar bestuur 

en de bouwnijverheid. 
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2017 2012 
Variatie           

2012-2017 

Tabel 2 : Evolutie van het aantal bezoldigde arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest volgens activitei-

tensector (2012-2017) 

 

 

 

Winning van delfstoffen en industrie 16.266 2,6 20.795 -4.529 -21,8 

Energie 7.414 1,2 8.406 -992 -11,8 

Bouw 14.001 2,2 16.405 -2.404 -14,7 

Handel 56.988 9,1 62.033 -5.045 -8,1 

Vervoer en opslag 29.317 4,7 27.930 1.387 5,0 

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 27.032 4,3 26.307 725 2,8 

Informatie en communicatie 32.003 5,1 31.621 382 1,2 

Financiële activiteiten en verzekeringen 54.621 8,7 60.468 -5.847 -9,7 

Vastgoedactiviteiten 5.886 0,9 5.643 243 4,3 

Gespecialiseerde, wetenschappelijke en      

technische activiteiten 
38.505 6,2 36.216 2.289 6,3 

Administratieve en ondersteunende diensten 66.062 10,6 59.102 6.960 11,8 

Openbaar bestuur 106.246 17,0 110.665 -4.419 -4,0 

Onderwijs 65.688 10,5 62.328 3.360 5,4 

Menselijke gezondheidszorg en         

maatschappelijke dienstverlening  
69.231 11,1 63.616 5.615 8,8 

Kunst, amusement en recreatie 9.619 1,5 8.845 774 8,8 

Overige 27.035 4,3 26.123 912 3,5 

TOTAAL 625.914 100 626.503 -589 -0,1 

 
Bron : RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 

In 2017 werden er in het Brussels Gewest on-

geveer 626.000 bezoldigde arbeidsplaatsen ge-

teld. De dienstensector is goed voor ruim negen 

op de tien betrekkingen (94,0%, tegenover 

81,3% op Belgisch niveau).   

                                                                                            

% Aantal % Aantal Aantal 
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Zes sectoren onderscheiden zich en zorgen samen voor ongeveer twee derde van de bezoldigde 

werkgelegenheid in het gewest.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De industrie neemt dan weer een steeds minder 

belangrijke plaats in. Elk jaar daalt het aantal 

bezoldigde arbeidsplaatsen, en dit fenomeen 

zet zich al enkele jaren door. In 2017 telde de 

industrie nog circa 16.000 arbeidsplaatsen, of 

2,6% van het totaal. 

Onderstaande figuur geeft de sectorale specia-

lisatie4 weer voor de drie gewesten in het jaar 

2017. We stellen onder andere de specialisatie 

van het Brussels Gewest in de dienstensector 

vast. Een aantal diensten zijn in vergelijking met 

                                                      
4 Uitgedrukt als de verhouding tussen het aandeel van een bepaalde sector in het gewest van referentie en dit aandeel in België. 

Een sectorale specialisatiecoëfficiënt 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 moeten opmerken dat de tewerkstelling bij extraterritoriale 

organisaties die in het Brussels gewest zijn gevestigd (Europese Commissie, NAVO enz.) niet werd opgenomen 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 rest van het land in hoge mate geconcen-

treerd in het Brussels Gewest. Dit geldt in het 

bijzonder voor de financiën en verzekeringen 

(2,8), de informatie en communicatie (1,9), het 

openbaar bestuur (1,8) en de handel in onroe-

rend goed (1,7).  

Anderzijds zijn de sectoren die tewerkstelling 

creëren voor laaggeschoolden (bijv. vervoer, lo-

gistiek en de bouwnijverheid), op de horeca na 

(1,3), relatief minder vertegenwoordigd op het 

grondgebied. 

 
Drie sectoren uit de profitsector 

Administratieve en ondersteunende                    

diensten (10,6%) 

 

 

Drie sectoren uit de non-profitsector 

 

  
€ 

Openbaar bestuur (17,0%)  

 

Gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening (11,1%) 

 

                                                                                            TOTAAL 28,4% 

                                                                                            
TOTAAL 38,6% 

Onderwijs (10,5%) 

Handel (9,1%) 

 

Financiën en verzekeringen (8,7%) 
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Figuur 8 : Sectorale specialisatiecoëfficiënt in het Brussels Gewest (2017) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken).  Berekeningen view.brussels 

Volgens grootte

Hoewel de zeer kleine ondernemingen van min-

der dan vijf loontrekkenden ruim in de meerder-

heid zijn (64,3%), maken zij slechts een miniem 

deel uit van de bezoldigde arbeid in het Brus-

sels Gewest (6,6%). De zeer grote ondernemin-

gen (200 werknemers of meer) zorgen voor het 

grootste aandeel in de bezoldigde werkgele-

genheid (47,7%). Dit percentage is bijzonder 

omvangrijk vergeleken met de twee andere ge-

westen (ongeveer 30% in Vlaanderen en 25% 

in Wallonië). Dit valt te verklaren door de aan-

wezigheid van heel wat administratieve zetels 

(nationaal, gewestelijk of Europees) en grote 

bedrijven in de hoofdstad, al hebben deze laat-

ste hun aantal bezoldigde werknemers tussen 

2012 en 2017 zien teruglopen (-2,5%) ten gun-

ste van de kleine ondernemingen (tot 20 werk-

nemers; +5,7%). De werkgelegenheid daalt ook 

gevoelig in de middelgrote bedrijven (-3,9% 

voor de ondernemingen met 20 tot 49 werkne-

mers) en blijft relatief stabiel in de bedrijven met 

50 tot 199 werknemers (+1,7%).  

                                                                                            

Voor de grootste bedrijven is 

het volume van loontrekken-

den het belangrijkst (47,7%). 
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Figuur 9 : Vestiging en bezoldigde werkgelegenheid volgens grootte van de onderneming in het Brus-

sels Gewest (2017, in %) 

 

Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 

 

Volgens geslacht 
 

Tussen 2012 en 2017 is het aantal mannelijke 

loontrekkers in het Brussels Gewest met 1,6% 

of bijna 5.000 arbeidsplaatsen gedaald. De 

mannelijke loonarbeid is daarentegen omhoog-

gegaan in Vlaanderen (+3,3%) en in mindere 

mate in Wallonië (+1,4%).  

Tabel 3 : Evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid volgens geslacht en plaats van tewerkstelling 
(2012-2017) 

 

 

 

 

Mannen  309.253 -1,6 1.176.724 3,3 518.025 1,4 2.004.002 2,0 

Vrouwen  316.661 1,4 1.119.616 6,9 532.664 5,9 1.968.941 5,7 

 TOTAAL 625.914 -0,1 2.296.340 5,0 1.050.689 3,7 3.972.943 3,8 

 
 
Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 
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Mannen Vrouwen

De vrouwelijke tewerkstelling neemt op haar 

beurt in de beschouwde periode in de drie ge-

westen toe. Op Belgisch niveau is het aandeel 

van de vrouwelijke loontrekkers in de bezol-

digde werkgelegenheid gegroeid van 49,8% in 

2012 tot 50,6% vijf jaar later. In Brussel is deze 

progressie evenwel geringer (+1,4% of +4.300 

banen, tegenover +6,9% in Vlaanderen en 

+5,9% in Wallonië). Achter deze bescheiden 

groei in Brussel schuilt echter een grote vooruit-

gang in de tewerkstelling van vrouwen in het do-

mein van de dienstencheques, maar eveneens 

in het onderwijs (+10,6% of +3.300 banen), als-

ook in de gezondheidszorg en maatschappe-

lijke dienstverlening (+8,8% of +5.600 banen). 

Het vrouwelijke aandeel in de loonarbeid is 

sinds het begin van de jaren 2000 gestaag ge-

groeid. Deze groei bleef ook aanhouden tijdens 

de crisis van 2008 en de daarop volgende peri-

ode van economische vertraging tot het jaar 

2013. Aan de kant van de mannelijke loonar-

beid was deze economische verslechtering wel 

duidelijk te merken. Het aandeel van de vrou-

wen in de loonarbeid wint dan wel terrein en 

komt zelfs uit boven de 50%, maar deze groei 

zegt niets over de kwaliteit van de vrouwelijke 

arbeidsplaatsen. Gaat het om tewerkstellingen 

van bepaalde of van onbepaalde duur? Gaat 

het om deeltijds werk? En is dat dan een keuze? 

Al deze vragen zullen nader worden onderzocht 

in het punt gewijd aan de kwaliteit van de arbeid 

in Brussel, dat volgt op dit gedeelte. 

 

Figure 10 : Evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid volgens geslacht van de werknemer in het 

Brussels Gewest (2000-2017, in aantal en %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 
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Volgens statuut 
 

Tussen 2012 en 2017 is het aandeel van de ar-

beiders gestagneerd in het Brussels Gewest      

(-0,1% of -112 arbeidsplaatsen), maar ook in 

Wallonië (+0,4%). Alleen in Vlaanderen was er 

een gevoelige stijging (+2,4%).  

In 2017 telt Brussel 126.100 arbeiders. De 

werkgelegenheid voor arbeiders was lange tijd 

beperkt tot de industrie, een sector die al ver-

schillende decennia aan het achteruitgaan is, 

maar heeft zich verplaatst naar de tertiaire sec-

tor, en in het bijzondernaar de activiteiten van 

de dienstencheques. In de bouwnijverheid en 

de industrie neemt het aantal mannelijke ar-

beiders af, maar in het transport en de logistiek, 

de beveiliging en de schoonmaak zien we 

hunaantal toenemen. 

Tijdens dezelfde periode is ook het aantal be-

dienden in het Brussels Gewest gestagneerd (-

0,1%).  Zij waren in 2017 met 499.800. In de 

andere twee gewesten is er daarentegen een 

stijging van het aantal bedienden (+6,7% in 

Vlaanderen en +5,6% in Wallonië).

Tabel 4 : Evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid volgens statuut en woonplaats (2012-2017) 

 

 

 

 

 126.108 -0,1 885.928 2,4 369.774 0,4 1.381.810 1,6 

 499.806 -0,1 1.410.412 6,7 680.915 5,6 2.591.133 5,0 

TOTAL 625.914 -0,1 2.296.340 5,0 1.050.689 3,7 3.972.943 3,8 

 

Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 

 

2.2.2 Hoe ziet de bezoldigde werkgelegenheid er op gemeentelijk niveau uit ? 
 

De verdeling van de bezoldigde arbeidsplaat-

sen per gemeente verschilt van de verdeling 

van de inwoners van het Brussels Gewest. Het 

grootste verschil ligt in het feit dat één derde van 

de bezoldigde werkgelegenheid van het gewest 

(35,9%) zich in Brussel-Stad bevindt, het be-

langrijkste centrum van tewerkstelling voor pen-

delaars, terwijl slechts 14% van de bevolking 

daar woont. De Brusselse gemeenten hebben 

 

Een derde van de bezoldigde 

werkgelegenheid in het Brus-

sels Gewest bevindt zich in 

Brussel-Stad. 
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tussen 2012 en 2017 stabiele resultaten laten 

optekenen (-0,1%, wat neerkomt op een verlies 

van 590 arbeidsplaatsen). De Brusselse loonar-

beid in haar geheel toont weinig variaties, maar 

we zien wel verschillen op gemeentelijk niveau. 

Acht gemeenten registreerden een afname van 

de bezoldigde werkgelegenheid. De sterkste 

vooruitgang werd genoteerd in Schaarbeek 

(+5.200 banen), Elsene (+4.900) en Sint-Aga-

tha-Berchem (+2.500). In Molenbeek en Sint-

Gillis was er een groei van 1.000 tot 1.500 een-

heden. De bezoldigde werkgelegenheid in 

Brussel-Stad is daarentegen gedaald van 

234.348 arbeidsplaatsen in 2012 tot 224.999 ar-

beidsplaatsen in 2017. Ook in Watermaal en in 

Oudergem was er een aanzienlijke daling (res-

pectievelijk -4.000 en -3.000 arbeidsplaatsen). 

Tabel 5 : Evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid per gemeente (2012-2017, in %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3 Zelfstandige arbeid   

 

Op 31 december 2018 oefenden 110.500 per-

sonen in Brussel5 een activiteit als zelfstandige 

uit, waaronder 5,5% “helpers”6. Bovendien was 

deze zelfstandige activiteit voor 77,0% van hen 

                                                      
5 Men gaat uit van het gewest waar de werknemer is gedomicilieerd, wetende dat dit voor de zelfstandigen in de meeste gevallen  

ook overeenkomt met het gewest waarin wordt gewerkt.  
6 Een helper is iedere persoon die in België een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder hiervoor 

door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden. De helper is in principe onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstan 

digen. 

de hoofdactiviteit (85.000 zelfstandigen, inclu-

sief helpers). Daarmee loopt Brussel voor op de 

twee andere gewesten (65,8% in Vlaanderen 

en 62,1% in Wallonië).  

Sint-Agatha-Berchem: +37,6% 

Elsene : +13,1% 

Sint-Joost-ten-Node : +12,3% 

Sint-Pieters-Woluwe : +8,6% 

Sint-Jans-Molenbeek : +5,5% 

Evere : +3,3% 

Schaarbeek : +3,1% 

Vorst : +2,7% 

Sint-Lambrechts-Woluwe : +2,7% 

Anderlecht : +1,7% 

Jette : +1,2% 

 

BRUSSELS GEWEST : - 0,1% 

 

Sint-Gillis: -2,7% 

Ukkel : -2,8% 

Brussel : -4,0% 

Etterbeek : -7,6% 

Koekelberg : -8,9% 

Ganshoren : -12,2% 

Oudergem : -20,9% 

Watermaal-Bosvoorde : -36,4% 

 

Bron: RSZ (gedecentraliseerde statistieken), berekeningen view.brussels. 
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2018 Variatie 2013-2018 

% 

De zelfstandige arbeid is minder geconcen-

treerd in het Brussels Gewest dan de arbeid in 

loondienst. Een tiende van de nationale zelf-

standige arbeid situeert zich in Brussel (voor de 

loonarbeid is dit 15,7%). Tussen 2013 en 2018 

is de zelfstandige arbeid (ongeacht het statuut, 

zowel in hoofd- als bijberoep) in het Brussels 

Gewest sneller toegenomen (+15,2%) dan in de 

rest van het land (+10,3% in Vlaanderen en + 

9,9% in Wallonië). Vooral het aantal helpers is 

in Brussel gestegen (+15,4%), terwijl dit aantal 

in Vlaanderen afnam (-14,7%) en in Wallonië 

stabiel bleef (+0,3%). 

Tabel 6 : Aantal zelfstandigen en hun evolutie volgens het statuut en woonplaats (2013-2018) 

 

 

 

 

Zelfstandigen 104.417 + 13.808 + 15,2 

Meewerkende partners 6.075 + 812 + 15,4 

Totaal   110.492 + 14.620 + 15,2 

 

Zelfstandigen 642.987 + 72.941 + 12,8 

Meewerkende partners 39.449 - 6.794 - 14,7 

Totaal   682.436 + 66.147 + 10,3 

 

Zelfstandigen 289.314 + 27.602 + 10,5 

Meewerkende partners 17.202 + 43 + 0,3 

Totaal   306.516 + 27.645 + 9,9 

                                                         TOTAAL België 1.099.444 + 108.412 + 10,9 

Bron: RSVZ, berekeningen view.brussels. 

In Brussel hebben meer dan 19.000 personen 

in 2018 een zelfstandige activiteit opgestart, 

waarmee het aantal starters het cijfer van 2013 

met 4.300 overtreft. Dit is een stijging van 

29,4%, die onder het niveau van Vlaanderen 

blijft (+33,5%), maar boven dat van Wallonië uit-

komt (+19,6%). Tussen 2013 en 2018 blijft het 

oprichtingspercentage relatief stabiel en blijft 

het hoogste van het land (17%, tegen ongeveer 

10% in de andere twee gewesten). Dit percen-

tage weerspiegelt voor een deel de massale 

komst van zelfstandigen afkomstig uit Oost-Eu-

ropa en dan vooral Roemenië, die in 2018 met 

11.600 waren, tegen 5.300 in 2013. 

Anderzijds kende ook het aantal zelfstandigen 

dat zijn activiteit stopzette in Brussel de meest 

Vlaams 

Gewest  

Brussels 

Gewest 

Waals   

Gewest 

 

De oprichtings- en stopzet-

tingspercentages blijven in 

Brussel het hoogste van het 

land. 

 

Aantal Aantal 
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% 

2018 Variatie 2013-2018 

% 

uitgesproken toename (meer dan 2.200 stop-

zettingen tussen 2013 en 2018, of een stijging 

van 33,3%). Het stopzettingspercentage blijft 

het hoogste van het land (8%, tegen om en bij 

de 5% in Vlaanderen en Wallonië).Op het einde 

van de periode volgend op de crisis heeft men 

aldus een grotere ondernemersdynamiek kun-

nen vaststellen, zowel wat de start van onder-

nemingen als de stopzettingen betreft. Het aan-

tal stopzettingen ligt evenwel lager dan het re-

latief hoge aantal opgestarte activiteiten, zodat 

we uiteindelijk wel degelijk van een toename 

van het aantal zelfstandigen in het Brussels Ge-

west kunnen spreken. 

 
Tabel 7 : Evolutie van het aantal opgestarte en stopgezette activiteiten volgens woonplaats van de 

zelfstandige (2013-2018)

 

 

 

    

Brussels Gewest 19.145 +4.354 +19,6 

Vlaams Gewest 66.249 +16.612 +33,5 

Waals Gewest 29.746 +4.875 +19,6 

België 115.140 +25.841 +28,9 

Brussels Gewest 9.056 +2.264 +33,3 

Vlaams Gewest 31.362 +5.134 +19,6 

Waals Gewest 15.732 +2.595 +19,8 

België 56.150 +9.993 +21,7 

 

Bron: RSVZ, berekeningen view.brussels. 

 

In vergelijking met wat er in Vlaanderen en Wal-

lonië wordt vastgesteld, en anders dan bij de 

loontrekkers, waar de man-vrouwverhouding 

redelijk gelijkloopt, blijft het aandeel van de 

vrouwen onder de zelfstandigen nog steeds het 

laagst in het Brussels Gewest (ongeveer 28%, 

tegenover 36% in de twee andere gewesten). In 

Brussel zijn de vrouwen het minst vertegen-

woordigd in de industrie (waaronder ook de 

bouwnijverheid valt) en de handel (respectieve-

lijk 9% en 27%). Hun aandeel is het grootst in 

de vrije beroepen (42,5%) en de dienstenberoe-

pen (44,3%). 

  

Aantal nieuwe    

activiteiten in de 

loop der jaren 

Aantal stopgezette 

activiteiten in de 

loop der jaren 

Aantal Aantal 
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Figuur 11 : Verdeling van de zelfstandigen volgens geslacht en woonplaats (2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wat opvalt, is dat de zelfstandigen in het Brus-

sels Gewest in verhouding jonger zijn dan in de 

twee andere gewesten: de leeftijdsgroepen tot 

45 jaar zijn er het sterkst vertegenwoordigd 

(55%, tegen ongeveer 45% voor de 45-plus-

sers). De Belgische zelfstandige arbeid wordt 

echter geconfronteerd met de uitdagingen van 

de vergrijzing (28% van de zelfstandigen, en in 

sommige sectoren zelfs meer, is 55 jaar of ou-

der, tegenover 16% van de loontrekkers). Dit 

kan onder meer worden verklaard door een la-

tere toetreding van jongeren tot dit soort arbeid 

en door een stijging van het aantal personen die 

na de pensioenleeftijd actief blijven in de voor-

bije jaren (ongeveer 1.700 eenheden, of +27% 

tussen 2013 en 2018 wat Brussel betreft).  

 
Figuur 12: Verdeling van de zelfstandigen volgens leeftijdscategorie en woonplaats (2018, en %)  

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Bron: RSVZ, berekeningen view.brussels. 
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In Brussel is de bedrijfstak van de vrije beroepen (dokters, chirurgen, advocaten, paramedische 

functies enz.) het sterkst vertegenwoordigd (36,5% of meer dan 1 op de 3 zelfstandigen), vóór de 

industriële activiteiten (29,8%) en de handel (24,8%).  

In de andere twee gewesten leveren de vrije be-

roepen en de handel ook het grootste deel van 

de zelfstandigen (respectievelijk 32,9% en 

29,2% in Wallonië en 29,0% en 30,1% in Vlaan-

deren). Verbazend genoeg telt de industriële 

sector proportioneel de meeste zelfstandigen in 

het Brussels Gewest (29,8%, tegen 22,2% in 

Vlaanderen en 20,3% in Wallonië). Deze bijzon-

derheid is te verklaren door het stijgend aantal 

zelfstandigen die actief zijn in de bouwnijver-

heid (die bij de industrie wordt ingedeeld). Tus-

sen 2013 en 2018 is hun aantal in het Brussels 

Gewest met 32,5% gestegen (van 16.300 naar 

21.600 eenheden).Ondanks een beperkt te-

werkstellingsvolume ten opzichte van de hier-

boven genoemde grote sectoren (2%, tegen on-

geveer 10% in de andere twee gewesten), kent 

ook de Brusselse landbouwsector een 

sterke groei van het aantal zelfstandigen 

(van 709 in 2013 naar 2.649 in 2018). Deze 

vooruitgang is te danken aan de zelfstandige 

groentekwekers waarvan het aantal sterker is 

gestegen in Brussel dan in de andere twee ge-

westen.

Figuur 13 : Verdeling van de zelfstandigen in het Brussels Gewest volgens activiteitensector  (2018) 

 

 
   
    
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
  

Bron: RSVZ, berekeningen view.brussels. 
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2.4 Démografie van de ondernemingen  
 

De gegevens over de demografie van de onder-

nemingen maken het mogelijk om de economi-

sche vitaliteit van het Brussels Gewest te begrij-

pen. Hieruit blijkt in het bijzonder dat het aantal 

btw-plichtige ondernemingen sinds 2013 in 

Brussel het gunstigst evolueerde in vergelijking 

met de twee andere gewesten (+22,0%, ten op-

zichte van +19,2% in Vlaanderen en +14,1% in 

Wallonië).We merken op dat deze gegevens 

deels assimileerbaar zijn met de gegevens be-

treffende de zelfstandigen, doordat een aantal 

zelfstandigen (met name de vrije beroepen en 

meer bepaald de advocaten) voortaan btw-

plichtig zijn. Door een aanpassing van de wet-

geving op 1 januari 2014 zijn advocaten tegen-

woordig verplicht om op hun prestaties 21% btw 

aan te rekenen. Het aantal btw-plichtigen is de 

voorbije vijf jaar voor heel België met 8,6% ge-

groeid. De bedrijfstak van de vrije beroepen 

kent van zijn kant een sterke expansie, met een 

groeicijfer van 24,6% voor dezelfde periode, on-

der andere door deze gewijzigde wetgeving. 

Tabel 8 : Evolutie van het aantal btw-plichtige ondernemingen volgens het Gewest (2013-2018) 

 

 

108.243 +19.512 +22,0 

593.087 + 95.541 + 19,2 

255.426 + 31.583 + 14,1 

Bron: FOD Economie - Statbel, berekeningen view.brussels 

 

Brussel wordt gekenmerkt door een hoog op-

richtingspercentage van ondernemingen ener-

zijds (12,6% in 2018), maar ook door een hoog 

stopzettingspercentage anderzijds (8,6%). Ver-

geleken met de situatie vijf jaar geleden is het 

stopzettingspercentage relatief stabiel in de drie 

gewesten van het land. Aan de andere kant is 

het oprichtingspercentage in de drie gewesten 

gestegen en blijft dit percentage het hoogst in 

Brussel. De sterkste stijging wordt evenwel in 

het Vlaams Gewest opgetekend. 

  

Brussels Gewest 

Vlaams Gewest 

Waals Gewest 

Variatie ‘13 -‘18       

(aantal) 
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Tabel  9 : Evolutie van het percentage inzake oprichtingen en stopzettingen van ondernemingen vol-

gens het Gewest (2013-2018) 

  

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel, berekeningen view.brussels 

 

In 2018 registreerde het Brussels Gewest 

ongeveer 3.000 faillissementen, iets meer 

dan een kwart van het totale aantal faillisse-

menten in België. De trends van het voor-

                                                      
7 De oprichtingsgraad in termen van de actieve populatie ondernemingen is het quotiënt van het aantal nieuwe btw-plichtige en 

wederonderwerpingen van btw-plichtige ondernemingen ten opzichte van het gemiddelde aantal actieve btw-plichtige bedrijven 

in de beschouwde periode. 
8 De stopzettingsgraad in termen van de actieve populatie ondernemingen is het quotiënt van het aantal stopzettingen van btw-

plichtige ondernemingen ten opzichte van het gemiddelde aantal actieve btw-plichtige bedrijven in de beschouwde periode. 

gaande jaar blijven bestaan : De zwaarst ge-

troffen sectoren zijn handel (25,1% van het 

totale aantal faillissementen in Brussel), horeca 

(19,5%) en bouw (17,5%).  

Oprichtingsgraad7 Stopzettingsgraad8 

    

10,9 12,6 8,6 8,6 

7,5 10,4 6,6 6,5 

8,6 9,9 7,9 7,4 

Brussels Gewest 
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2018 Variatie 2013-2018 

% 

Tabel 10 : Evolutie van het aantal faillissementen volgens de activiteitensector in het Brussels Gewest 

(2013-2018) 

 

 

 

Verwerkende industrie 93 11 13,4 

Bouwnijverheid 531 183 52,6 

Handel 763 16 2,1 

Vervoer en opslag 197 28 16,6 

Horeca 592 120 25,4 

Informatie en communicatie 125 10 8,7 

Financiële activiteiten en verzekeringen 19 -28 -59,6 

Vastgoedactiviteiten 65 -11 -14,5 

Gespecialiseerde, wettenschappelijke en            

technische activiteiten 
250 53 26,7 

Administratieve en ondersteunende diensten 200 -20 -9,1 

Menselijke gezondheidszorgen maatschappelijke 

dienstverlening 
41 13 46,4 

Kunst, amusement en recreatie 28 -4 -12,5 

Overige 90 9 7,6 

TOTAAL 3.033 381 14,4 

Bron: FOD Economie - Statbel, berekeningen view.brussels 

2.5 Jobcreatie en -destructie  
 

De voorgaande gegevens over de nettotoe-

name van de tewerkstelling in het Brussels     

Gewest verbergen de dynamiek die achter deze 

gegevens schuilgaat. Ze zeggen niets over de 

jobs die de bedrijven creëren en die verdwijnen, 

de in- en uitstroom van werknemers in elk       

gewest en de interne bewegingen binnen on-

dernemingen die actief zijn in meerdere gewes-

ten9.  

                                                      
9 Goesaert T., Struyven L., 2016/3, Decompositie van de regionale tewerkstellingsdynamiek 
10  De loontrekkers in de plaatselijke en provinciale besturen zijn in deze analyse niet meegerekend.  

De “Dynam Reg-statistieken”, die op basis van 

gegevens van de RSZ, buiten DIBISS10, worden 

opgesteld, scheppen meer duidelijkheid voor 

Brussel. Zo werden in Brussel immers, in de pe-

riode 2016-2017, ongeveer 36.300 nieuwe ba-

nen gecreëerd, of 5,8% van alle arbeidsplaat-

sen, een verhouding die gelijkloopt met de ra-

tio's voor Vlaanderen (6,0%) en Wallonië 

(6,4%).  

Aantal Aantal 
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In dezelfde periode zijn ongeveer 31.700 plaat-

sen in Brussel verdwenen: dit komt overeen met 

5,1% van de arbeidsplaatsen, een percentage 

dat iets hoger ligt dan het cijfer van de twee an-

dere gewesten (4,2% voor Vlaanderen en 4,5% 

voor Wallonië). Wanneer we rekening houden 

met deze dynamiek en met de verdwijning van 

tewerkstelling die relatief sterker is in Brussel, 

blijft het aantal banen in Brussel stabiel, met 

een nettogroei van slechts 0,7% (in Vlaanderen 

en Wallonië ligt de groei hoger, met respectie-

velijk 1,8% en 1,9%). Wat de werknemers be-

treft, is de dynamiek nog sterker met de komst 

van ongeveer 104.800 nieuwe loontrekkers in 

de ondernemingen (16,8%) en het al dan niet 

vrijwillig vertrek van ongeveer 97.800 loontrek-

kers (15,7%). 

 

Tableau 11 : Tewerkstellings- en werknemersdynamiek per geweest (2016-2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dynam en Dynam-Reg, een samenwerking tussen RSZ - BISA - IWEPS - Departement WSE - HIVA-KU Leuven 

 

 

 

 

 

 

  

+ 36.292 - 31.701 104.815 97.852 

+ 136.786 - 94.782 423.121 381.466 

+ 66.304 - 46.547 173.188 155.454 

+ 239.382 - 173.030 701.124 634.772 

Brussels Gewest 

Vlaams Gewest 

Waals Gewest 

TOTAAL  
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Kwaliteit 

 

 

 

De kwaliteit van een betrekking wordt door ver-

schillende aspecten beïnvloed. Zowel de ken-

merken van het werk zelf als de context van de 

arbeidsmarkt hebben daarin hun aandeel. De 

werkorganisatie, loonelementen, zekerheid, 

flexibiliteit, gezondheidsaspecten, compe-

tenties en leermogelijkheden op het werk 

zijn slechts enkele van de dimensies die de 

kwaliteit van een baan mee kunnen bepa-

len.11 Dit maakt dat de kwaliteit van werk een 

complex gegeven is dat in moeilijk meetbare 

concepten kan worden uitgedrukt.  

In de nieuwe beleidsverklaring voor de regeer-

periode 2019-2024 staat het volgende: “De re-

gering zal binnen het Observatorium voor Werk-

gelegenheid en Opleiding een permanente mo-

nitoring instellen van de arbeidskwaliteit. Deze 

monitoring vereist dat de kwaliteit van een be-

trekking omschreven wordt vóórdat de te meten 

en te analyseren indicatoren worden vastge-

legd. Deze werkzaamheden moeten gebeuren 

in overleg met de sociale gesprekspartners.”12  

In dit hoofdstuk zullen we de kwestie van de 

kwaliteit van werk gedeeltelijk behandelen, van-

uit een gemakkelijk kwantificeerbaar uitgangs-

punt, namelijk de contractuele dimensie van 

werk. Hiervoor zullen we de indicatoren m.b.t. 

het type arbeidsovereenkomst bekijken (tijdelijk 

contract, voltijds of al dan niet vrijwillig deel-

tijds). Alle indicatoren betreffen de werkende 

beroepsbevolking volgens woonplaats en heb-

ben meer bepaald betrekking op het werk van 

de Brusselaars.  

 

3.1 Deeltijds werk 

In België werkt 26,6% van de tewerkgestelde 

beroepsbevolking deeltijds, maar er zijn ver-

schillen naargelang van het gewest. Brusselse 

beroepsactieven werkten in 2018 minder vaak 

deeltijds dan Vlamingen en Walen (21,7%, te-

genover respectievelijk 28,1% en 25,1%). Dat 

deeltijds werk tussen mannen en vrouwen      

                                                      
11  Vandenbrande T., Vandekerckhove S., Vendramin P., Valenduc G., Huys R., Van Hootegem G., Hansez I.,  

Vanroelen C., Puig-Barrachina V., Bosmans K. en De Witte H., Kwaliteit van werk en werkgelegenheid in België, 

HIVA, februari 2013. 
12 Regeerperiode 2019-2024, Gemeenschappelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en 

het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, p.25. 

ongelijk verdeeld is, is geweten: 43,4% van de 

werkende vrouwen in België werkt deeltijds, te-

gen 10,8 % van de mannen. Wel blijkt Brussel 

het gewest te zijn waar het percentage deeltijds 

werkende vrouwen het “zwakst” is, namelijk 

32,4%, ten opzichte van 45,9% in Vlaanderen 

en 41,7% in Wallonië.  
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Figuur 14 : Percentage deeltijds werkenden op totaal van de werkenden volgens geslacht en woon-

plaats (totaal van de werkenden 15-64 jaar, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel, berekeningen view.brussels

In het Brussels Gewest komen deeltijdse con-

tracten minder vaker voor dan in de andere 

twee gewesten. In 2018 was deeltijds werk 

goed voor een aandeel van 21,7% in Brussel, 

tegen 25,1% in het Waals Gewest en 28,1% in 

het Vlaams Gewest. Tussen 2013 en 2018 bleef 

het percentage deeltijdarbeid relatief stabiel 

over het hele grondgebied. De mate waarin aan 

deeltijds werk wordt gedaan varieert echter van 

sector tot sector: in een aantal sectoren is deel-

tijds werken veel couranter dan in andere. Over 

heel België beschouwd, vertegenwoordigt deel-

tijds werk ongeveer een kwart van alle banen, 

maar dit geldt niet voor alle activiteitensectoren. 

De verschillen tussen de sectoren kunnen hoog 

oplopen, met tot 50% deeltijds werk in de ho-

reca en de gezondheidszorg en maatschappe-

lijke dienstverlening. Daarna volgen de admini-

stratieve en ondersteunende diensten (41,8%), 

het onderwijs (30,2%) en de handel (28,8%). 

In Brussel en in de rest van het land maken de 

50-plussers de grootste groep uit onder de deel-

tijds werkenden. In Vlaanderen is deze tendens 

het meest uitgesproken en bedraagt het ver-

schil met de andere leeftijdsklassen meer dan 

10 procentpunt. In Brussel is het aantal deeltijds 

werkende 50-plussers op vijf jaar tijd met 22,8% 

gestegen. In dezelfde periode zien we een da-

ling van 3,1% bij de min-30-jarigen. 
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Figure 15 : Percentage deeltijds werkenden op totaal van de werkenden volgens leeftijd en woonplaats 

(2018, in %) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel, berekeningen view.brussels

 

Onvrijwillig deeltijds 

In de enquête naar de arbeidskrachten is één 

van de mogelijke redenen om deeltijds te wer-

ken dat men geen voltijds werk kan vinden.       

Alleen personen die aangeven om die reden 

deeltijds te werken, worden als onvrijwillige 

deeltijdse werknemers beschouwd. In Brussel 

stijgt het naar 16,7% in 2018.

 

Figuur 16 : Onvrijwillig deeltijds werk als percentage van bezoldigde deeltijdse arbeid volgens woon-

plaats in 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : EUROSTAT, Statbel, Enquête naar de arbeidskrachten, berekeningen: FOD WASO
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Motivatie/redenen om deeltijds te werken 
 

Uit de gegevens van de enquête naar de ar-

beidskrachten van de FOD Economie blijkt dat 

de Brusselaars die in 2018 deeltijds werkten dit 

in ongeveer de helft van de gevallen deden om-

dat ze daar om redenen verbonden aan de ar-

beidsmarkt toe werden gedwongen: ofwel vond 

de werknemer, in de meeste gevallen, geen vol-

tijds werk (16,7%), ofwel werd de gewenste job 

enkel deeltijds aangeboden (22,2%). Er zijn 

grote verschillen tussen de Brusselse werkende 

mannen en vrouwen: 25,3% van de mannen en 

13,7% van de vrouwen vond geen voltijds werk, 

en 26,6% van de mannen en 20,6% van de 

vrouwen oefende een job uit die alleen deeltijds 

werd aangeboden. 

 

Tabel 12 : Motivatie van Brusselaars om deeltijds te werken volgens geslacht in 2018 

  

 
Mannen 

 
Vrouwen 

 
Totaal 

 

Deeltijds als keuze 3,8% 7,0% 6,2% 

Wenst geen voltijdse betrekking 3,8% 7,0% 6,2% 

Gedwongen deeltijds : redenen verbonden aan         
de arbeidsmarkt  58,3% 39,8% 44,6% 

Geen voltijds werk gevonden 25,3% 13,7% 16,7% 

De gewenste job wordt enkel deeltijds aangeboden 26,6% 20,6% 22,2% 

Een andere deeltijdse betrekking vult de hoofdbetrekking 
aan 4,3% 3,1% 3,4% 

Omwille van bedrijfseconomische redenen 2,1% 2,0% 2,0% 

Beroepsredenen (werksfeer of –omstandigheden, stress, 
pesterijen) 0,0% 0,4% 0,3% 

Gedwongen deeltijds : redenen verbonden aan   
diensten voor gezinnen 1,5% 17,6% 13,5% 

Gebrek of het zich niet kunnen veroorloven van gepaste 
kinderopvang en/of opvang voor andere afhankelijke   
personen 1,5% 17,6% 13,5% 

Gedwongen deeltijds : redenen verbonden aan speci-
fieke statuten 10,8% 10,9% 10,8% 

(Brug) pensioen en mag enkel deeltijds werken 1,4% 1,6% 1,5% 

Arbeidsongeschikt 0,6% 4,8% 3,7% 

Combinatie opleiding-werk 8,8% 4,5% 5,6% 

Deeltijds werk als compromis 17,5% 14,2% 15,0% 

Andere persoonlijke of familiale redenen 17,5% 14,2% 15,0% 

Andere redenen of geen antwoord 8,0% 10,6% 9,9% 

Andere redenen 8,0% 10,6% 9,9% 
 
 
Bron: FOD Economie - Statbel (EAK) 
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Hoewel blijkt dat zowel mannen als vrouwen in 

de eerste plaats deeltijds werken om redenen 

verbonden aan de arbeidsmarkt, doen ze dit in 

andere gevallen om verschillende motieven. Bij 

vrouwen staat de tweede reden om deeltijds te 

werken in relatie tot de diensten voor gezinnen. 

17,6% van de vrouwen bevindt zich in dit geval. 

Bij de mannen bedraagt dit aandeel slechts 

1,5% en is dit bijna de laatste reden om deeltijds 

te werken. Uit deze verhoudingen blijkt duidelijk 

de grote ongelijkheid qua uitoefening van een 

deeltijdse job om het tekort aan zorgdiensten op 

te vangen, zowel voor de kinderen als voor af-

hankelijke personen.  

 

3.2 Tijdelijk werk 

Begin jaren 2000 hadden Waalse werknemers 

in verhouding vaker tijdelijk werk dan de werk-

nemers in de twee andere gewesten. Terwijl het 

aandeel tijdelijke banen onder de Brusselse 

loontrekkenden in 2000 vergelijkbaar was met 

het aandeel tijdelijk werk onder de Vlaamse 

werkenden, gaat dit aandeel sindsdien de 

hoogte in en is het sinds 2005 het grootste van 

het land. De laatste jaren neigt het aandeel tij-

delijk werk ook toe te nemen op Vlaams niveau 

(sinds 2014) en in Wallonië (sinds 2016), terwijl 

dit de voorgaande jaren relatief stabiel bleef. 

 

Figuur 17 : Evolutie van het gedeelte tijdelijk werk als percentage van het betaald werk per woon-

plaats (2000-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 
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Op Belgisch niveau zien we een stijging sinds 

2013, die samenvalt met de economische re-

lance. De opgang van tijdelijk werk13 doet zich 

in het hele land voor, maar is in Vlaanderen nog 

meer uitgesproken dan in Brussel (respectieve-

lijk +50,1% en +39,9% tussen 2013 en 2018). 

Vast werk blijft positief evolueren. Het meest 

gunstige verloop zien we in Brussel, met een 

stijging van +8,5%, tegen +3,5% in het Vlaams 

Gewest en +1,3% in het Waals Gewest.  

 

 

Figuur 18 : Groeipercentage van de loontrekkende tewerkstelling volgens type arbeidsovereenkomst 

en woonplaats (2013-2018, in %) 

 

 

 

    

 

 

   

 

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 

 

In 2018 bedroeg het aandeel Brusselse loon-

trekkers met een tijdelijke baan 15,2%, hetzij 3 

procentpunten (ppt) meer dan in 2013. Dit per-

centage ligt hoger dan in Vlaanderen (9,4%) en 

Wallonië (12,3%). Tijdelijk werk komt overigens 

vaker voor bij vrouwen (16,1%) dan bij mannen 

(14,3%). Dit verschil tussen de seksen vinden 

we in de drie gewesten terug, al is het in 2018 

iets geringer in het Waals Gewest.  

                                                      
13  De definitie van tijdelijk werk in de enquête naar de arbeidskrachten (EAK) omvat alle contracten voor uitzendarbeid, PWA, 

bepaalde duur, opleiding, studentenarbeid, gelegenheidswerk en andere vormen van tijdelijk werk. 

% 
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Tabel 13 : Tijdelijke arbeid als percentage van bezoldigde arbeid (+15 jaar) volgens geslacht en 

woonplaats (2013-2018)14 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 

 

Tijdelijk werk is in verhouding sterker vertegen-

woordigd onder de jongeren, wegens hun posi-

tie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Het 

aandeel vaste betrekkingen groeit anderzijds 

met de leeftijd van de werkenden. Het is ook bij 

de min-30-jarigen dat we de grootste stijging 

van tijdelijk werk noteren, met in Brussel een 

groei van 25,2% in 2013 tot 30,9% in 2018. 

  

                                                      
14 Breuk in de resultaten omwille van een grondige herziening van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). 

Mannen 11,7% 11,8% 12,8% 12,5% 15,1% 14,3% -0,8% 2,6% 

Vrouwen 12,7% 13,3% 14,8% 13,1% 14,8% 16,1% 1,3% 3,4% 

Totaal 12,2% 12,5% 13,8% 12,8% 14,9% 15,2% 0,2% 3,0% 

Mannen 5,9% 6,4% 7,2% 7,1% 8,3% 8,3% 0,0% 2,4% 

Vrouwen 7,5% 8,5% 8,3% 8,8% 9,9% 10,5% 0,6% 3,0% 

Totaal 6,7% 7,4% 7,7% 8,0% 9,0% 9,4% 0,3% 2,7% 

Mannen 8,8% 9,1% 9,5% 9,8% 10,9% 11,7% 0,8% 2,9% 

Vrouwen 11,6% 11,1% 10,9% 11,6% 12,8% 12,9% 0,1% 1,3% 

Totaal 10,2% 10,1% 10,2% 10,7% 11,8% 12,3% 0,4% 2,1% 

Mannen 7,3% 7,7% 8,4% 8,4% 9,7% 9,9% 0,2% 2,6% 

Vrouwen 9,2% 9,7% 9,7% 10,1% 11,2% 11,7% 0,5% 2,5% 

Totaal 8,2% 8,7% 9,0% 9,2% 10,4% 10,8% 0,3% 2,6% 

Brussels 

Gewest 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Var. p.p 

2017-

2018 

Var. p.p 

2017-

2018 

Vlaams 

Gewest 

Waals 

Gewest 

België 
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Figuur 19 : Aandeel tijdelijke bezoldigde arbeid volgens leeftijd en woonplaats in bezoldigde arbeid 

(2018, in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot nu toe hebben we de kwaliteit van het werk 

en het soort contracten geanalyseerd in het licht 

van de werkende beroepsbevolking. Het is ook 

interessant om deze gegevens ten opzichte van 

de interne werkgelegenheid te beschouwen en 

dus te vertrekken vanuit het soort contracten 

dat in Brussel wordt aangeboden. Zo stellen we 

vast dat het aandeel Brusselaars met een tijde-

lijke baan tweemaal groter is dan het aantal in 

Brussel aangeboden tijdelijke betrekkingen. 

 

 

Tabel 14 : Vergelijking van de tijdelijke arbeid volgens de Brusselse werkende beroepsbevolking en 

de Brusselse interne werkgelegenheid (2018) 

  

Mannen 

 

Vrouwen 

 

Totaal 

 

Brusselse werkenden 14,3 16,1 15,2 

    

Brusselse interne  

werkgelegenheid 7,1 9,3 8,2 

 

 
Bron : BNB,  FOD Economie  - ADS (EAK), Actiris, berekeningen view.brussels 
 

 

  

Bron: FOD Economie - STATBEL (EAK), berekeningen view.brussels 
 

% 
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Onvrijwillig tijdelijk werk

 

Figuur 20 : Onvrijwillig deeltijds werk als percentage van deeltijds werk volgens woonplaats in 2017 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zoals ook het geval is bij deeltijds werk kan ie-

mand gedwongen worden om tijdelijk werk te 

aanvaarden zonder daar ook bewust voor te 

kiezen. Qua tijdelijk werk zijn de verschillen tus-

sen de gewesten veel kleiner dan voor onvrijwil-

lig deeltijds werk. Het aandeel onvrijwillige tijde-

lijke contracten is daarentegen aanzienlijk ten 

opzichte van het aandeel onvrijwillig deeltijds 

uitgeoefende jobs. Voor heel België is tijdelijk 

werk in 75,8% van de gevallen geen eigen 

keuze (73,8% in Brussel). Het aandeel gedwon-

gen deeltijds werkenden ligt daarentegen op 

7,9% (20,4% in Brussel).  

 

3.3 Andere vormen van flexibilisering op de arbeidsmarkt

Wanneer men het heeft over flexibilisering op 

de arbeidsmarkt, dan mag men, naast deeltijds 

en tijdelijk werk, ook afwijkende werkuren, 

thuiswerk, de hybride arbeidsvormen op de 

grens tussen loontrekker en zelfstandige, en het 

uitoefenen van meerdere beroepsactiviteiten 

niet vergeten. Drie op tien Brusselse loontrek-

kers hebben afwijkende werkuren. Zij werken 

onder andere 's avonds en op zaterdag in dien-

sten die doorlopend worden aangeboden, voor-

namelijk in de gezondheidssector, de horeca of 

de handel. Thuiswerk en werk op zondag be-

treffen één persoon of vijf. Het uitoefenen van 

meerdere beroepsactiviteiten blijft de voorbije 

vijf jaar relatief stabiel en blijft in 2018 van mar-

ginale betekenis: 3,8% van de Brusselse wer-

kende bevolking verklaart een tweede job te 

hebben. We zien dit verschijnsel bij mannen en 

bij vrouwen, en vaker bij laaggeschoolden 

(4,6%) en personen tussen 25 en 49 jaar oud 

(4,3%). Het meest voorkomende statuut in het 

kader van de tweede baan is dat van zelfstan-

dige (50,8%), gevolgd door dat van loontrekker 

in één geval op drie. 

74,4% 
72,9% 

Brussels      

73,5% 
70,7% 

86,1% 
78,4% 

Vlaams             Waals          
Gewest Gewest Gewest 

Bron : EUROSTAT, Statbel, Enquête naar de arbeidskrachten, berekeningen: FOD WASO 
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GEOGRAFISCHE   
MOBILITEIT  
  

 

4.1 Het pendelverkeer 
 

In 2018 telt het Brussels Gewest zo'n 741.000 

arbeidsplaatsen, waarvan 48,4% door Vlaamse 

of Waalse pendelaars wordt ingenomen (res-

pectievelijk 30,8% en 17,6%). Ondanks de aan-

trekking van het Brussels Gewest is het inko-

mend pendelverkeer er tussen 2013 en 2018 

met 1,9% afgenomen, om vanaf 2015 uit te ko-

men op minder dan 50%. Deze trend zal zich 

waarschijnlijk blijven doorzetten gezien de rela-

tieve veroudering van de Vlaamse en Waalse 

pendelaars. 

 

4.2 Welk profiel hebben de pendelaars ? 
 

De Vlaamse en Waalse pendelaars die in Brus-

sel werken zijn gemiddeld ouder dan de Vlamin-

gen en Walen die in hun eigen gewest werken, 

terwijl voor de Brusselaars het omgekeerde 

geldt. De vergelijking van de leeftijdspiramides 

leert ons immers dat jongeren en personen in 

de middenste leeftijdsklasse ondervertegen-

woordigd zijn en personen van boven de 40 

oververtegenwoordigd zijn onder de pendelaars 

naar Brussel. Het aandeel werknemers afkom-

stig van de twee andere gewesten varieert 

naargelang van het studieniveau. In vergelijking 

met de pendelaars ligt het percentage gediplo-

meerden van het hoger onderwijs lager bij de 

Brusselse werknemers. Omgekeerd is het aan-

deel werknemers woonachtig en tewerkgesteld 

in Brussel groter voor het laagste kwalificatieni-

veau. 

 

  

 

In 2018 werd 48,4% van de ar-

beidsplaatsen in Brussel inge-

vuld door Vlaamse en Waalse 

pendelaars.  
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4.3 Hoe evolueert het pendelverkeer van en naar Brussel ?

Hoewel de werknemersstroom naar Brussel afkomstig van de andere twee gewesten aanzienlijk 

blijft, toont het onderzoek van het pendelverkeer over een lange periode aan dat het inkomend 

pendelpercentage in de loop der jaren geleidelijk is afgenomen. 

 

Terwijl het inkomend pendelverkeer tot het 

einde van de jaren 1990 in stijgende lijn ging, 

merken we sindsdien een continue relatieve da-

ling op van het aantal inkomende pendelaars in 

Brussel. De reden hiervoor is de stijging van het 

aantal Brusselaars tewerkgesteld in Brussel: de 

stijging van de Brusselse interne werkgelegen-

heid (+8,0% tussen 2008 en 2018) is dus vooral 

voor de bewoners van het gewest positief ge-

weest (+15,8% tegenover +0,8% van het aantal 

pendelaars).  

Figuur 21 : Evolutie van de verdeling van de interne werkgelegenheid in het Brussels Gewest (2008-

2018, in aantal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron : FOD Economie – Statbel (EAK), berekeningen view.brussels  

Tegelijkertijd heeft het uitgaand pendelverkeer een sterke stijging gekend.

Dit gebeurde onder meer door het effect van 

maatregelen zoals de interregionale samenwer-

kingsakkoorden van 2005 met het oog op de 

versterking van de mobiliteit van de werkne-

mers. Een toenemend aantal werkenden woon-

achtig in Brussel werkt in een van de twee an-

dere gewesten van het land: t.o.v. 2008 is hun 

aantal met 17,6% (of 11.140 werknemers) ge-

stegen. In 2018 is bijna een zesde van de wer-

kende Brusselaars tewerkgesteld buiten de 

grenzen van het gewest (16,1%, of 75.000 per-

sonen). 11,0% van de Brusselaars gaat in 

Vlaanderen werken (51.000 werknemers) en 

5,1% in Wallonië (24.000 werknemers). Het uit-

gaand pendelverkeer naar Vlaanderen ligt dus 

hoger en weerspiegelt de omvang van de mi-

gratiebewegingen naar dit gewest, in het bijzon-

der richting Vlaams-Brabant.  
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4.4 Het metropolitane gebied van Brussel 
 

De arbeidsmarkten van de drie gewesten van 

België vertonen grote onderlinge verschillen en 

hebben elk hun eigen kenmerken. Zo onder-

scheidt de Brusselse arbeidsmarkt zich wegens 

zijn stedelijk en meerlaags karakter en de hoge 

graad van segmentatie, maar ook vooral we-

gens de gevolgen van de demografische en 

economische evolutie, die de werkelijke presta-

ties van het gewest minimaliseren ten voordele 

van de rand. De administratieve grenzen van 

het Brussels Gewest zijn immers geen grenzen 

op economisch vlak. De Brusselse metropool 

spreidt zich uit over de 19 Brusselse gemeen-

ten, de gemeenten van Vlaams-Brabant en de 

gemeenten van Waals-Brabant.  

In een recente sociaal-economische analyse 

van het metropolitane gebied van Brussel 

(MGB)15 heeft view.brussels de tewerkstellings-

mogelijkheden in de rand16 onderzocht. Uit 

deze analyse blijkt dat de Brusselse rand heel 

wat tewerkstellingsperspectieven biedt voor de 

Brusselaars. De Brusselse periferie wordt na-

melijk niet alleen gekenmerkt door een sterkere 

groei van de werkgelegenheid dan in Brussel, 

maar ze wordt ook geconfronteerd met een 

sterkere vergrijzing van de bevolking. Deze ver-

grijzing leidt tot toenemende spanningen op de 

arbeidsmarkt, vooral in Vlaams-Brabant. De 

nood aan arbeidskrachten zal er de komende 

jaren blijven groeien.  

Een andere reden voor de tewerkstellingskan-

sen in Vlaams-Brabant is dat we er verhou-

dingsgewijs meer werkgelegenheid vaststellen 

ten opzichte van de arbeidsreserve. Daarnaast 

heeft view.brussels de lijsten van knelpuntbe-

roepen van de verschillende gewesten en de 

door de VDAB en de Forem ontvangen werk-

aanbiedingen in detail onderzocht, met speci-

fieke aandacht voor de werkaanbiedingen in 

Vlaams- en Waals-Brabant. 

 

 

 

  

                                                      
15 Het metropolitane gebied van Brussel (MGB) zoals het begrip in deze tekst wordt gebruikt, bestaat uit het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest, de provincie Vlaams-Brabant en de provincie Waals-Brabant. De uitgebreide stedelijke zone valt dus samen met 
de vroegere provincie Brabant. De indeling volgens provincies heeft als voordeel dat er meer cijfergegevens beschikbaar zijn. 

16 Analyse van de tewerkstelling en van de knelpuntberoepen in het metropolitane gebied van Brussel, view.brussels, december 
2018 

 

De Brusselse rand biedt veel 

tewerkstellingsperspectieven 

voor Brusselaars. 
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In 2018 woonden in het Brussels Gewest zo'n 

803.000 personen tussen 15 en 64 jaar. Deze 

bevolking, of de “bevolking op beroepsactieve 

leeftijd”, kende een gestage groei. Deze groei is 

het effect van verschillende demografische fac-

toren eigen aan het gewest, die maken dat de 

bevolkingstoename er veel groter is dan in 

Vlaanderen en Wallonië. De voorbije vijf jaar is 

de Brusselse bevolking met 3,4% toegenomen. 

Dit is een sterkere stijging dan de evolutie waar-

genomen in de andere twee gewesten (+0,3% 

in Vlaanderen en -0,3% in Wallonië). 

 

 

Figuur 22 : Voornaamste indicatoren van de Brusselse bevolking op beroepsactieve leeftijd (2018) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 
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Een gedeelte van de bevolking op beroeps-

actieve leeftijd is aan het werk en wordt als 

werkende beroepsbevolking beschouwd. 

Een ander deel wordt als werkzoekend (of 

werkloos) geregistreerd. Dit deel vertegen-

woordigt de niet-werkende beroepsbevolking 

(doorgaans “de werklozen” genoemd). De twee 

groepen samen vormen de beroepsbevolking, 

die 526.000 personen telt, waarvan 456.000 te-

werkgestelde mensen, zowel loontrekkenden 

als zelfstandigen, en 70.000 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 werk-

loos: dit is de niet-beroepsactieve bevolking 

(277.000 personen) waaronder verschillende 

statuten vallen (studenten, huisvrouwen en -

mannen, uitgeslotenen van de werkloosheid die 

geen OCMW-steun genieten, arbeidsonge-

schikten, gepensioneerden enz.).  

5.1 Beroepsbevolking en activiteitsgraad

In 2018 bedraagt de activiteitsgraad17 65,5% in 

het Brussels Gewest (+0,4 p.p. op vijf jaar), 

71,8% in het Vlaams Gewest en 63,8% in het 

Waals Gewest. Op Belgische schaal gaat de 

activiteitsgraad ten opzichte van 2013 met 1,1 

p.p. vooruit tot 68,6% in 2018. De activiteits-

graad verschilt naargelang van een reeks indi-

viduele karakteristieken.

Volgens geslacht 
 
De activiteitsgraad is gevoelig hoger bij mannen 

(71,6%) dan bij vrouwen (59,5%). Vrouwen 

trekken zich vaker terug van de arbeidsmarkt en 

lopen daardoor een groter risico om in een pre-

caire situatie terecht te komen.  

Dit is zeker zo in Brussel waar het verschil tus-

sen de geslachten het grootst is vergeleken met 

Vlaanderen en Wallonië. 

Volgens leeftijd 

De min-25-jarigen kennen een vrij lage acti-

viteitsgraad (22,4%) omwille van het hoge 

aantal studenten dat het aandeel van actieven 

in deze leeftijdscategorie doet dalen18. Het aan-

deel van de beroepsactieve jongeren is boven-

                                                      
17 Aandeel van de bevolking op arbeidsleeftijd dat actief is op de arbeidsmarkt. 
18 Het aandeel Brusselaars onder de 25 jaar die een diploma van het hoger onderwijs behaalden is in een periode van vijf jaar 

 gestegen van 24 % in 2012 tot 27 % in 2017. 

dien minder groot in Brussel dan in de twee an-

dere gewesten. De activiteitsgraad van de jon-

geren kent de laatste jaren een dalende ten-

dens in alle gewesten (in Brussel bedroeg hij 

25,5% in 2013).  
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Tussen 2017 en 2018 zien we evenwel een stij-

gende tendens op jaarbasis in het Waals Ge-

west en in het Vlaams Gewest, die in Vlaande-

ren meer uitgesproken is. De activiteitsgraad 

van de 50-plussers gaat sinds enkele jaren in 

stijgende lijn.  

Deze stijging weerspiegelt de tendens van ou-

dere werknemers die langer actief blijven, die 

voornamelijk voortvloeit uit wettelijke wijzigin-

gen die de leeftijd voor vervroegd pensioen 

hebben opgetrokken alsook uit het activerings-

beleid gericht op deze doelgroep. 

 

Volgens opleidingsniveau19 
 

Er is een groot verschil tussen de activiteits-

graad van de hooggeschoolden (84,4% in 

2018) en die van de laaggeschoolden 

(43,9%). Dit verschil is nog groter in Vlaanderen 

en Wallonië. 

5.2 Werkende beroepsbevolking en werkgelegenheidsgraad 
 

De tewerkgestelde beroepsbevolking bestaat uit 456.000 personen. Dit is de bevolking die aan 

het werk is, ongeacht de plaats waar het werk wordt uitgeoefend. Deze notie is verschillend van 

de interne werkgelegenheid, die het aantal arbeidsplaatsen op het gewestelijk grondgebied weer-

geeft.

5.2.1 Werkgelegenheidsgraad 
 

De werkgelegenheidsgraad geeft bijkomende 

duidelijkheid over de activiteitsgraad, aange-

zien hij de verhouding uitdrukt tussen de perso-

nen die werkelijk tewerkgesteld zijn en de be-

volking op beroepsactieve leeftijd. In 2018 be-

droeg de werkgelegenheidsgraad 56,8% in het 

Brussels Gewest, 69,4% in het Vlaams Gewest, 

58,4% in het Waals Gewest en 64,5% voor het 

hele land.  

In het kader van de Europese strategie “Europa 

2020” werd de werkgelegenheidsgraad bij 20- 

tot 64-jarigen geselecteerd als indicator. Voor 

België werd het streefdoel vastgelegd op 

73,2%. In 2018 komt België uit op 69,7% en 

                                                      
19 Het lage opleidingsniveau komt overeen met het niveau basisonderwijs of lager secundair onderwijs. Het middelmatige oplei-

dingsniveau omvat het hoger secundair onderwijs en het leerlingwezen. De hoogste opleidingsniveaus zijn: 1/ hoger niet-univer-

sitair onderwijs van het korte type - 2/ hoger niet-universitair onderwijs van het lange type, universitair onderwijs, academische 

bachelor of master. 

Brussel op 61,4% (tegenover 74,6% in Vlaan-

deren en 63,7% in Wallonië). Dat de Europese 

doelstellingen op lidstaatniveau worden be-

paald, neemt niet weg dat de specifieke Belgi-

sche staatsstructuur met zich brengt dat er met 

de resultaten op gewestniveau rekening moet 
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worden gehouden. In dit verband kan de werk-

gelegenheidsgraad op nationaal niveau be-

schouwd worden als een economische perfor-

mantie-indicator aangezien hij een indicatie 

geeft van de capaciteit van een economie om 

jobs te creëren. Op regionaal niveau weerspie-

gelt dit percentage daarentegen in de eerste 

plaats het niveau van participatie van de inwo-

ners van de gewesten aan de werkgelegenheid 

(zie lager). Tussen 2013 en 2018 is de wer-

kende beroepsbevolking in het Brussels Ge-

west sneller toegenomen (+11,8% of ongeveer 

48.000 extra eenheden) dan in Vlaanderen en 

Wallonië (respectievelijk +5,1% en +2,1%). 

Deze toename gaat gepaard met een verhoging 

van de werkgelegenheidsgraad, die in dezelfde 

periode gestegen is van 52,5% tot 56,8% (of 

+4,3 p.p.). 

Net zoals de activiteitsgraad varieert ook de 

werkgelegenheidsgraad volgens verschillende 

individuele eigenschappen. 

 

Volgens geslacht 

 

De werkgelegenheidsgraad is hoger bij mannen 

dan bij vrouwen (61,2%, tegenover 52,4%). Dit 

is echter geen typisch Brussels verschijnsel 

aangezien we in beide andere gewesten ook 

man-vrouwverschillen zien, zij het in mindere 

mate (rond 7 p.p. voor Vlaanderen, 8 p.p. voor 

Wallonië en 9 p.p. voor Brussel). 

 

Volgens leeftijd 

 

De werkgelegenheidsgraad bij jongeren van 15 

tot 24 jaar (studenten uitgezonderd) bedroeg in 

2018 54,1%. Dit blijft duidelijk onder de cijfers 

voor Vlaanderen (80,6%), maar komt dichter bij 

de cijfers voor Wallonië (64,6%) vergeleken met 

de percentages van de vorige jaren. 

 

Volgens opleidingsniveau 

 

Net zoals de activiteitsgraad is ook de werk-

gelegenheidsgraad het hoogst bij de hoog-

geschoolden (78,5%) en het laagst bij de laag-

geschoolden (32,6%). De werkgelegenheids-

graad van de middelmatig geschoolden, m.a.w. 

personen die het hoger secundair onderwijs 

hebben afgerond maar geen diploma van het 

hoger onderwijs hebben, is in Brussel zeer laag 

(51,4%) vergeleken met Vlaanderen (71,1%) en 

Wallonië (61,9%). 
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5.3 Niet-werkende beroepsbevolking en werkloosheidsgraad

De niet-werkende beroepsbevolking bestaat uit 70.347 personen. Dit zijn de personen die 

werkloos zijn.

 

 

5.3.1 De werkloosheidsgraad 

 

De evolutie van de werkloosheid over een lange 

periode toont een relatieve stijging aan van de 

administratieve werkloosheidsgraad in Brussel 

sinds de oprichting van het gewest in 1989. De 

situatie van Brussel is vergelijkbaar met die van 

de andere Europese steden. Ze is het resultaat 

van de conjuncturele omstandigheden en van 

de grote tendensen die onder meer voortvloeien 

uit de impact van het Europese beleid, met 

name qua activering van de werklozen. Deze 

evolutie staat ook niet lijnrecht tegenover het 

werkloosheidsverloop in het Vlaams en het 

Waals Gewest. Het grote verschil zit hem in de 

omvang en de grotere conjunctuurgevoeligheid 

van Brussel ten opzichte van de twee andere 

gewesten. De werkloosheid is in de drie gewes-

ten in drie fases toegenomen: eerst tussen 

1991 en 1997, vervolgens tussen 2002 en 2007 

en ten slotte als gevolg van de crisis van 2008. 

Na een piek van 20,6% in 2013 daalt de Brus-

selse werkloosheidsgraad al vier jaar op rij. In 

2018 haalt de werkloosheid hetzelfde niveau als 

in het begin van de jaren 1990 (16,0%). Over de 

laatste vijf jaar was de daling van de werkloos-

heidsgraad in Brussel relatief meer uitgespro-

ken dan in Vlaanderen en Wallonië. Maar wat 

vooral opvalt, is dat deze daling in Brussel al in 

2014 op gang komt, terwijl de werkloosheids-

graad van de andere twee gewesten datzelfde 

jaar nog toeneemt. In Vlaanderen heeft de da-

ling meer weg van een stabilisatie en zien we 

pas vanaf 2017 een duidelijkere verbetering. In 

Wallonië is de daling constant sinds 2015, al 

blijft ze bescheidener dan in Brussel.

 

De Brusselse werkloosheids- 

graad daalt al 5 jaar op rij. 
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Figuur 23 : Evolutie van de administratieve werkloosheidsgraad (1989-2018, in %)  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen: NBB, FOD Economie - Statbel (EAK), Actiris, VDAB, Forem,  RVA - Directie Statistiek, berekeningen view.brussels 

 

Volgens geslacht 
 
 
Hoewel de werkloosheidsgraad bij de vrouwen 

historisch hoger ligt dan bij de mannen, lijkt 

deze kloof gaandeweg te verkleinen. In 2018 

stond de werkloosheidsgraad bij de vrouwen op 

16,9%, wat 1,5 procentpunt hoger is dan de 

werkloosheidsgraad bij de mannen (15,4%). 

Eén van de mogelijke verklaringen hiervoor is 

dat de tewerkstelling van de vrouwen de voor-

bije jaren een sterkere groei heeft gekend dan 

die van de mannen, meer bepaald sinds de  

crisis van 2008 die een sterkere weerslag op de 

mannen heeft gehad. De vrouwen hebben bo-

vendien meer profijt getrokken van de nieuw ge-

creëerde arbeidsplaatsen in de dienstensector, 

de distributiesector, het onderwijs en de ge-

zondheidssector. Een andere verklaring zou 

kunnen zijn dat de systematische uitsluitings-

golven uit de werkloosheid na de verschillende 

hervormingen eerder vrouwen hebben getrof-

fen.

Figuur 24: Evolutie van de administratieve werksloosheidsgraad volgens geslacht in het Brussels 

Gewest (1989-2018, in %) 

  

 

  

 

 

  

 

 
 
 
Bronnen: NBB, FOD Economie - Statbel (EAK), Actiris, berekeningen view.brussels  
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Volgens leeftijdsklasse

De administratieve werkloosheidsgraad van de 

min-25-jarigen in het Brussels Gewest blijft 

structureel hoog liggen (24,6%). Niettegen-

staande werd sinds 2013 een aanzienlijke da-

ling opgetekend (-8,9 p.p. tussen 2013 en 

2018). De middenste leeftijdscategorie van       

25 tot 49 jaar heeft de voorbije vijf jaar ook een 

daling van de werkloosheidsgraad gekend (-4,9 

p.p.). Bij oudere werkzoekenden (≥ 50 jaar) blijft 

de werkloosheidsgraad echter relatief stabiel     

(-1,4 pp.). Hoewel de werkloosheid bij de jonge-

ren in Brussel een verontrustende kwestie blijft, 

mag dit de werkloosheidsevolutie die in de an-

dere leeftijdscategorieën minder gunstig is, niet 

verhullen. 

 
 
Figuur 25 : Evolutie van de administratieve werkloosheidsgraad volgens leeftijdscategorie in het       

Brussels Gewest (2013-2018, in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

Bronnen: NBB, FOD Economie - Statbel (EAK), Actiris, berekeningen view.brussels 
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De daling van de jongerenwerkloosheid in het Brussels Gewest is deels te verklaren door de 

ontwikkeling van oplossingen voor de problematiek van de toegang van jongeren tot werk in het 

kader van de jongerengarantie (“Youth Guarantee”).

 

 

De invoering van een individueel actieplan (IAP) draagt bij tot een verbetering van de hulpmid-

delen bij de zoektocht naar werk en een betere oriëntering van de jongeren naar de verschil-

lende oplossingen (werk, opleiding, stage enz.) op basis van hun profiel. 

 

De hervorming van het beheer van de werkaanbiedingen heeft tot een toename van de plaat-

singen van jongeren geleid. 

 

De invoering van beroepsstages (First-stage, internationale stages enz.) die de jongeren toe-

laten een eerste werkervaring op te doen. 

 

De versterking van de synergie tussen de polen “opleiding” en “tewerkstelling” laat toe de         

opleidingen voor jongeren te ontwikkelen  

 

De opkomst van de taaltesten en van de uitreiking van taalcheques heeft vooral betrekking op 

de jongeren. 

 

de uitbreiding van de maatregel “startbaanovereenkomst” (SBO-ION en SBO-YG) kunnen meer 

jongeren aan een gesubsidieerde betrekking geholpen worden. 

 

de recente invoering van het “inschakelingscontract” biedt een tewerkstellingsoplossing aan 

jongeren die zich na hun studies hebben ingeschreven, als zij binnen de 18 maanden na hun 

inschrijving niet langer dan 90 dagen gewerkt hebben.

 

5.3.2 Werkloosheidsgraag per stad 
 
De daling van de werkloosheid in het Brussels 

Gewest sinds 2013 kan in perspectief geplaatst 

worden met de evolutie van de werkloosheid in 

de andere twee gewesten alsook in de voor-

naamste andere Belgische steden. We merken 

dan op dat de werkloosheidsgraad meer is 

gedaald in Brussel (-4,6 ppt) dan in Charleroi    

(-4,2 ppt) of in het Waals Gewest (-3,0 ppt) en 

in Luik (-3,4 ppt).

1 
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Figuur 26 : Evolutie van de administratieve werkloosheidsgraad in de voornaamste Belgische steden 

(2013-2018, in %20) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Bronnen: VDAB, Forem (uitgez. Duitstalige Gemeenschap), Actiris, NBB, FOD Economie - Statbel (EAK), Steunpunt Werk, bere-
keningen view.brussels  

 

Dezelfde vaststelling gaat ook op voor de jon-

gerenwerkloosheid die daalt in het Brussels 

Gewest sinds 2013. Dit kan in perspectief ge-

plaatst worden met de evolutie van de jongeren-

werkloosheid in de andere twee gewesten al-

sook in de voornaamste andere Belgische 

steden. We merken op dat de werkloos-

heidgraad voor jongeren in Brussel meer is 

gedaald dan die voor het geheel van de 

werkloze beroepsbevolking, alsook meer dan in 

Chaleroi (-9,8 ppt) dan in Brussel (-4,2 ppt) of in 

het Waals Gewest (-6,4 ppt) en in Luik (-6,2 

ppt). 

  

                                                      
20 Totale beroepsbevolking 2018 (voorlopige cijfers) 

% 
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Figuur 27 : Evolutie van de administratieve werkloosheidsgraad van de jongeren in de voornaamste 

Belgische steden (2013-201821, in %) 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: VDAB, Forem (uitgez. Duitstalige Gemeenschap), Actiris, NBB, FOD Economie - Statbel (EAK), Steunpunt Werk, bere-
keningen view.brussels  
 

5.3.3 De NEET's 
 

Naast deze bemoedigende resultaten blijkt uit het percentage NEET's (jongeren die niet werken 

en geen opleiding of studies volgen) 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 28 : Evolutie van het percentage NEET’s onder de jongeren van 15 tot 24 jaar volgens gewest 

(2013-2018, in %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
21 Totale beroepsbevolking 2018 (voorlopige cijfers) 

Bron: FOD Economie - STATBEL (EAK), berekeningen view.brussels 
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Zoals uit de grafiek blijkt, staat het percentage 

NEET's22 in het Brussels Gewest op het laagste 

niveau in vijf jaar (13,3% in 2018, tegenover 

18,7% in 2013). Deze verbetering kan worden 

gelinkt aan het feit dat het percentage vroegtij-

dige schoolverlaters in Brussel sterker daalt dan 

elders, van 17,7% in 2013 tot 10,7% in 2018 (in 

het Vlaams Gewest nam hun aandeel af van 

7,5% tot 7,3%, in het Waals Gewest van 14,7% 

tot 9,9%). 

 

5.3.4 Werkloosheidsgraad per gemeente 

Tussen 2013 en 2018 hebben alle Brusselse 

gemeenten een daling van de werkloosheids-

graad geregistreerd. De grootste dalingen wer-

den vastgesteld in de gemeenten Sint-Joost-

ten-Node, Sint-Gillis, Etterbeek, Elsene en 

Schaarbeek. Algemeen zien we sinds meerdere 

jaren een gunstigere evolutie van de werkloos-

heid in de gemeenten van de eerste gordel. 

 

 

Figuur 29 : Evolutie van de administratieve werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest per gemeente 

(2013-2018, in %) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22 NEET: neither in employment nor in education and training, ofwel de jongeren van 15 tot 24 jaar zonder werk, die geen school 

lopen en geen opleiding volgen 

Schaarbeek 

Sint-Joost 

ten-Node 

Sint-Gillis 

Elsene 

Etterbeek 

% 

Bron: BNB, FOD Economie (ADS-EAK), Steunpunt Werkt, Actiris, berekeningen view.brussels 
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Hoewel de daling van de werkloosheidsgraad 

tijdens de vijf laatste jaren in alle Brusselse ge-

meenten een feit is, bestaan er nog zeer grote 

verschillen tussen de gemeenten.  

 

De werkloosheidsgraad ligt globaal genomen 

hoger dan het gemiddelde voor het hele gewest 

in de gemeenten van de zogenaamde “arme 

sikkel”. De realiteit van ondertewerkstelling en 

onderactiviteit in deze zones sluit aan bij de 

kwetsbare sociaal-economische context die 

deze wijken kenmerkt: hoge bevolkingsdicht-

hei, groot aantal allochtonen en nieuwkomers, 

problematiek van de dualisering van het onder-

wijs en schoolachterstand of meer uitgesproken 

voortijdige schooluitval, verhoudingsgewijs 

meer oude en sociale woningen dan op het ge-

hele Brusselse grondgebied enz., zijn allemaal 

factoren die deze context enigszins helpen be-

grijpen.  

We zouden ook het grotere aandeel alleen-

staande moeders en het nijpendere tekort aan 

kinderopvangstructuren kunnen vermelden, die 

de tewerkstelling van vrouwen of zelfs hun acti-

viteitsgraad geenszins bevorderen.

 

5.3.5 Werkloosheidsgraad volgens origine  

 

 De kwestie van etnische diversiteit op de arbeidsmarkt is bijzonder relevant 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 ont-

breken van statistieken m.b.t. origine, bood de 

variabele nationaliteit vaak het enige uitgangs-

punt voor een benadering van deze kwestie. 

Door de omvangrijke naturalisaties in het Brus-

sels Gewest en door de historische dimensie 

van de migratiestromen, die iedere analyse be-

moeilijkt, is nationaliteit een weinig geschikt ver-

trekpunt om discriminatie te bestuderen. Im-

mers, niet alleen vreemdelingen worden op de 

arbeidsmarkt omwille van hun origine anders 

behandeld, maar ook Belgen van buitenlandse 

afkomst die in België geboren en opgeleid zijn, 

delen dezelfde ervaring.  

Sinds 2013 bestaat er een nieuw analyse-in-

strument om de kwestie van diversiteit op de ar-

beidsmarkt te bekijken vanuit het perspectief 

van origine: de Socio-economische Monitoring, 

het resultaat van een samenwerking tussen het 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor ra-

cismebestrijding, de FOD Werkgelegenheid, Ar-

beid en Sociaal Overleg, de Kruispuntbank van 

 

De werkloosheidsgraad is 

over het algemeen hoger in 

de gemeenten van "de arme 

sikkel". 
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de Sociale Zekerheid (KSZ), het Rijksregister 

en deskundigen uit de academische wereld. Het 

doel van deze publicatie, die voor het eerst ver-

scheen in september 2013, is een beter inzicht 

te geven in de positie die personen van buiten-

landse nationaliteit of van buitenlandse her-

komst op de arbeidsmarkt bekleden.  

Daarnaast publiceerde view.brussels in 2019 

zijn eerste longitudinale onderzoek naar natio-

nale afstamming. Dit onderzoek, dat verscheen 

onder de titel “Profiel en traject van de werk-

zoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest23” heeft als bijzonderheid dat systema-

tisch gebruik wordt gemaakt van de variabele 

“origine”. In deze studie wordt de dimensie ori-

gine gekruist met andere gegevens, zoals ge-

slacht, studieniveau en woonplaats.  

De werkloosheidsgraad volgens origine24 

vertoonde van zijn kant de afgelopen jaren geen 

grote schommelingen. We blijven in het Brus-

sels Gewest de hoogste werkloosheidsgraad 

registreren voor personen met een niet-Euro-

pese achtergrond (21,2%), terwijl deze aanzien-

lijk lager is voor personen van Belgische af-

komst (8,3%). Dit bewijst dat de toegang tot 

werk bijzonder moeilijk blijft voor personen met 

een niet-Europese afkomst. 

  

Tabel 14 : Werkloosheid- en werkgelegenheidsgraad volgens nationaliteit en origine in het Brussels 

Gewest (4de semester 2016) 

 

 

 

Werkloosheidsgraad 13,5 14,5 23,9 8,3 21,2 
 

Werkgelegenheidsgraad 25 49,9 55,8 29,7 68,2 39,8 

 

 

 

De groepen die het meest te maken krijgen met 

werkloosheid zijn (in deze volgorde): de bevol-

king van Congolese/Burundese/Rwandese ori-

gine (24,9%), de bevolking afkomstig uit "an-

dere Afrikaanse landen" (23,9%), de bevolking 

                                                      
23http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/NL/20190628_Actiris_view.brussels_complet_NL.pdf 
24 De berekening gebeurt op basis van de populatie uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, en niet op basis van alle werklo-

zen zoals wel het geval is voor de becijfering van de administratieve werkloosheidsgraad. 
25 De totale werkgelegenheidsgraad wordt ver onderschat omdat de gegevens van de KSZ geen rekening houden met de (in 

Brussel sterk aanwezige) internationale werkgelegenheid. De werkloosheidsgraad houdt enkel rekening met de uitkeringsgerech-

tigde werklozen (en dus bijvoorbeeld niet met personen die steun krijgen van het OCMW, waardoor het cijfer geen weerspiegeling 

is van het geheel der werkzoekenden). 

van Maghrebijnse afkomst (23,8%) en de bevol-

king met een Turkse achtergrond (22,5%). De 

werkloosheidsgraad van deze bevolkingen ligt 

zo'n 3 keer hoger dan bij personen van Belgi-

sche afkomst (8,3%). 

Bronnen : KSZ, berekeningen view.brussels 

 

Buiten EU Belg Belg Buiten EU TOTAAL 

Nationaliteit Origine 

http://www.actiris.be/Portals/36/Documents/FR/20190628_Actiris_view.brussels_complet_FR.pdf
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Figuur 30 : Werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest volgens origine (4e kwartaal 2016, in %) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen : KSZ, berekeningen view.brussels 

5.4 “Halo” en ondertewerkstelling 

 

Gewoonlijk wordt de bevolking op beroepsac-

tieve leeftijd, dus iedereen van 15 tot 64 jaar, in 

drie categorieën verdeeld: werkenden, werklo-

zen en inactieven. De gegevens m.b.t. deze be-

volking laten toe een schatting te maken van het 

aantal personen dat zich op de arbeidsmarkt 

aanbiedt, en meer bepaald van het aantal per-

sonen dat aan het werk is, het aantal personen 

dat werkloos is en degenen onder hen die werk 

zoeken of niet. De indeling in de categorieën 

                                                      
26 Iweps working paper 2013, nr. 13, p. 25 

werk, werkloosheid en inactiviteit is soms te 

strikt afgebakend en laat niet toe om de ver-

scheidenheid aan situaties te vatten. Het Iweps 

stelt dat de evoluties op de arbeidsmarkt, die 

worden gekenmerkt door een vermenigvuldi-

ging en een versnelling van de in- en uitstroom, 

als gevolg van natuurlijke bewegingen enerzijds 

en reglementaire maatregelen anderzijds, die 

maken dat personen vanuit de werkloosheid in 

de inactiviteit terechtkomen, vanuit de werk-

loosheid in een onzekere of deeltijdse job stap-

pen en vanuit de inactiviteit aan het werk gaan 

of in de werkloosheid verzeilen26, de grenzen 

tussen deze categorieën steeds meer doen ver-

vagen. Dit heeft, al enkele jaren geleden, tot het 

% 

 

De halo rond werkloosheid 

bestaat uit personen zonder 

werk die niet als werklozen 

worden beschouwd.  
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ontstaan van een nieuw concept geleid, name-

lijk dat van de “halo rond de werkloosheid” en 

de situatie van “ondertewerkstelling”. De “halo 

rond de werkloosheid”27 bestaat uit personen 

die niet werken en niet tot de IAB-werklozen 

worden gerekend28. Door ook gebruik te gaan 

maken van bijkomende indicatoren, zoals het 

“beschikbaar” zijn en het actief zoeken naar 

werk, en een inschatting te maken van de groep 

personen die meer uren zouden willen werken, 

kunnen we de situatie van de bevolking ten op-

zichte van de arbeidsmarkt juister inschatten. In 

de figuur hieronder zien we dat niet alleen de 

werkloosheidsgraad in Brussel hoger is, maar 

dat ook het aandeel van personen die verklaren 

in een situatie van ondertewerkstelling te verke-

ren hoger ligt dan elders en zelfs bijna tweemaal 

hoger dan in Vlaanderen. 

 

Figuur 31 : Werkloosheid, halo en ondertewerkstelling volgens woonplaats (2018, als % van de 

beroepsbevolking) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      
27 Insee en bref, Pour comprendre…"La mesure du chômage” 
28 De IAB-werkloosheid houdt geen rekening met ontmoedigde werklozen en personen die onbeschikbaar zijn wegens ziekte. 

% 

Bron : FOD Economie - Statbel (EAK), berekeningen view.brussels 

 



56 
 

5.5 Kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden  

 

5.5.1 Evolutie van het totale aantal werkzoekenden 
 

De voorbije dertig jaar is het aantal Brusselse 

werkzoekenden verdubbeld en zelfs bijna ver-

drievoudigd op de piekmomenten die volgden 

op de economische crisis van 2008, met een uit-

schieter in 2014. Een deel van de stijging vanaf 

2002 is ook te verklaren door de verandering 

van de reglementering, en meer bepaald de af-

schaffing van de vrijstelling voor oudere werklo-

zen29. 

 

Figuur 32 : Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) in het Brussels Gewest 

sinds 1989 (in aantal) 

 

 

Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 

Het aantal werkzoekenden (NWWZ) heeft het 

laagste peil in tien jaar bereikt. In 2018 waren er 

90.203 NWWZ, wat minder is dan in 2008 

(92.114 NWWZ). Over de laatste vijf jaar is het 

totale aantal NWWZ met 17,6% gedaald.  

                                                      
29 Tussen 2002 en 2018 neemt het aantal 50(+)'ers met 370 % (of 18.400 NWWZ) toe, terwijl het aantal NWWZ onder de 50 met 

8% afneemt (-5.700 eenheden), bij een algemene stijging van het aantal NWWZ met 16% (of 12.600 NWWZ) in dezelfde periode. 

Hoewel de recentste evolutie op jaarbasis min-

der sterk is (-3,4%, of -3.189 eenheden tussen 

2017 en 2018), blijft de daling die zich in 2014 

heeft ingezet in Brussel aanhouden.     
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Het aantal werkzoekenden 

bevindt zich op het laagste 

niveau in 10 jaar. 

2018 
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5.5.2 Wat is het profiel van de Brusselse werkzoekenden ? 

 
Sommige sociale groepen in het Brussels Ge-

west worden in het bijzonder aan werkloosheid 

blootgesteld. Zo tellen we in Brussel in vergelij-

king met de rest van het land meer laagge-

schoolde werkzoekenden, meer langdurige 

werklozen en meer werkzoekenden met een 

buitenlandse nationaliteit. Ondanks de dalende 

trend van de laatste jaren blijft de jeugdwerk-

loosheid alarmerend hoog. We wijzen tevens op 

de oudere werklozen, van wie het aandeel bij de 

NWWZ het afgelopen decennium zeer sterk is 

toegenomen en voor wie de beroepsinschake-

ling complex verloopt. Uiteraard staan deze 

groepen niet noodzakelijk los van elkaar. 

Vaak is het de combinatie en opeenstapeling 

van individuele factoren, zoals leeftijd, oplei-

dingsniveau, geslacht, herkomst en inactiviteits-

duur, die de toegang tot werk bemoeilijken. Een 

maatregel die dus een van de voornoemde va-

riabelen viseert, raakt de facto ook een of meer 

andere domeinen. Zo is de problematiek van de 

jongerenwerkloosheid vooral een kwestie van 

werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren, bij 

jongeren met een vreemde nationaliteit of ori-

gine, bij jongeren uit de meest kwetsbare wijken 

van het Brussels Gewest en bij jonge vrouwen.  

Een tewerkstellingsmaatregel die rond laagge-

schooldheid draait, komt op dezelfde manier bij 

verschillende doelgroepen uit: uiteraard de 

laaggeschoolden, maar ook werklozen van bui-

tenlandse origine of oudere werklozen.  

Bij de langdurig werklozen tot slot vinden we 

meer oudere werklozen, laaggeschoolden en 

gezinshoofden van eenoudergezinnen (vooral 

vrouwen). 

 

Van de bij Actiris ingeschreven werkzoekenden is 79,7% van buitenlandse afkomst, terwijl dit 

aandeel 73,1% bedraagt voor de beroepsbevolking (18-64 jaar). Personen van niet-EU afkomst, 

en vooral van Afrikaanse origine ten zuiden van de Sahara, personen uit de Maghreblanden en 

Turkije, blijken oververtegenwoordigd in de werkloosheid.  
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2018 
Variatie    

2013-2018 

Tabel 15 : Evolutie van het aantal NWWZ in het Brussels Gewest volgens verschillende kenmerken  

 

 

 

 

WZUA 61.591 68,3 -16.882  -21,5  -1.127  -1,8  

Jongeren in beroeps-

inschakelingstijd 

4.636 5,1 -1.857 -28,6 -314 -6,3 

Andere NWWZ 23.976 26,6 -487  -2,0  -1.748  -6,8  

 

Mannen 47.014 52,1 -10.926  -18,9  -2.010  -4,1  

Vrouwen 43.188 47,9 -8.301  -16,1  -1.180  -2,7  

 

< 25 jaar 8.977 10,0 -5.496  -38,0  -694  -7,2  

25-29 jaar 11.783 13,1 -5.449  -31,6  -847  -6,7  

30-34 jaar 12.404 13,8 -4.568  -26,9  -720  -5,5  

35-39 jaar 12.313 13,7 -2.674  -17,8  -529  -4,1  

40-44 jaar 11.159 12,4 -2.108  -15,9  -421  -3,6  

45-49 jaar 10.228 11,3 -999  -8,9  -323  -3,1  

50-54 jaar 9.008 10,0 -1.204  -11,8  -259  -2,8  

≥ 55 jaar  14.332 15,9 3.272  29,6  603  4,4  

 

Belg 58.567 64,9 -15.874  -21,3  -1.586  -2,6  

EU 13.878 15,4 -1.134  -7,6  -582  -4,0  

Niet-EU 17.758 19,7 -2.218  -11,1  -1.021  -5,4  

                      

 

Laag 20.302 22,5 -9.265  -31,3  -1.181  -5,5  

Middelmatig 18.499 20,5 -4.122  -18,2  -339  -1,8  

Hoog 12.703 14,1 -2.039  -13,8  -96  -0,8  

Buitenlandse studies 

zonder equivalent : 

38.699 42,9 -3.800  -8,9  -1.573  -3,9  

Laag niveau 19.795 51,2 -2.429  -10,9  -969  -4,7  

Midden niveau 11.073 28,6 -521  -4,5  -411  -3,6  

Hoog niveau 7.215 18,6 528  7,9  -84  -1,2  

Onbepaald niveau 616 1,6 -1.379  -69,1  -108  -14,9  

 

< 6 maanden 21.908 24,3 -3.500  -13,8  -747  -3,3  

6 à 11 maanden 10.996 12,2 -4.021  -26,8  -860  -7,3  

12 à 23 maanden 13.283 14,7 -5.636  -29,8  -1.042  -7,3  

≥ 24 maanden : 44.016 48,8 -6.069  -12,1  -538  -1,2  

 5 jaar en meer 24.133 26,8 693 3,0 442 1,9 

                            TOTAAL 90.203 100 -19.226  -17,6  -3.189  -3,4  

Categorie 

Geslacht 

Leeftijdsklasse 

Nationaliteit 

Kwalificatie-

niveau 

Inactiviteitsduur 

Aantal % Aantal % Aantal % 

Variatie        

2017 - 2018 

Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 
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Kenmerkend voor de werkloosheid in Brussel is de sterkere vertegenwoordiging van mannen, 

laaggeschoolden, 55-plussers en personen met een inactiviteitsduur van meer dan 24 maan-

den. Niettegenstaande zien we de laatste jaren een aantal evoluties. 

 

In het afgelopen jaar 

De daling van de werkloosheid in het voorbije 

jaar (-3,4% of -3.189 NWWZ), hoewel beschei-

dener dan de voorgaande jaren, doet zich voor 

bij alle categorieën NWWZ, met als enige uit-

zondering de werkzoekenden boven de 55 jaar 

en de zeer langdurig werklozen.  

Iets minder dan zeven werkzoekenden op tien 

zijn werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag 

hebben ingediend.  

De daling is sterker bij de mannen (-4,1% of -

2.010 personen) en tweemaal zo groot als bij de 

vrouwen. 

De variabele leeftijd toont aan dat er een nauwe 

samenhang is tussen de daling van het aantal 

NWWZ en de leeftijd. Bij de min-25-jarigen zien 

we een daling van 7,2% en bij de 50- tot 55-ja-

rigen van 2,8%. Bij de 55-plussers neemt het 

aantal NWWZ daarentegen ten opzichte van 

2017 met 603 eenheden of 4,4% toe, ondanks 

het eerder milde economische klimaat. De ver-

klaring hiervoor ligt in de afschaffing van de vrij-

stelling voor oudere werklozen in 2002, die nog 

steeds een impact heeft op deze categorie van 

werkzoekenden. Zij behoren tot de risicogroe-

pen, die we verderop uitgebreider zullen behan-

delen. 

Meer dan zes op tien werkzoekenden zijn Bel-

gen. Er zijn minder werkzoekenden met een 

niet-Belgische Europese nationaliteit. Zij heb-

ben ook het minst kunnen profiteren van de eco-

nomische heropleving en voor deze groep was 

de uitstroom uit de werkloosheid het geringst. 

Als we naar het studieniveau kijken, dan zien 

we bijna geen verandering voor de houders van 

een diploma van het hoger (al dan niet universi-

tair) onderwijs. De daling van het voorbije jaar 

kwam vooral ten goede aan de NWWZ met een 

GLO als hoogste diploma (-5,5%) en de NWWZ 

met een nog niet gelijkgesteld buitenlands di-

ploma (-3,9%). Deze daling moet worden be-

schouwd tegen de achtergrond van de alge-

mene stijging van het kwalificatieniveau van de 

bevolking en het beleid inzake activering en uit-

sluiting uit de werkloosheid. De vaststelling dat 

laaggeschoolden nog steeds de laagste kans 

hebben om uit de werkloosheid te raken, nuan-

ceert evenwel deze daling. 

Wat de inactiviteitsduur betreft, zijn het ten 

slotte de NWWZ die 6 tot 11 maanden inge-

schreven zijn en de NWWZ met een inschrijving 

van 12 tot 23 maanden die de grootste daling 

laten optekenen. Wie langer dan twee jaar 

werkloos is, dreigt nog steeds in de werkloos-

heid vast te lopen en ziet zijn kansen om werk 

te vinden, verminderen. Na twee jaar werkloos-

heid wordt het fenomeen bevestigd voor 

werkzoekenden ouder dan 50 jaar. Er is een 

toename van 2,7% tussen 2017 en 2018 en 

13,5% tussen 2013 en 2018. Voor langdurig 

werklozen  (5 jaar en langer) is de stijging res-

pectievelijk 4,6% en 24,4%. Voor andere 

leeftijdsgroepen wordt een significante daling 

waargenomen.
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Over de laatste vijf jaar

 

Over de laatste vijf jaar is de evolutie van de 

werkloosheid eerder positief, vooral dankzij een 

gunstige conjunctuur. Daarnaast hebben ook 

het activeringsbeleid, met onder meer de “jon-

gerengarantie”, en een aantal wijzigingen in de 

wetgeving met betrekking tot de toegang tot uit-

keringen en de controle van werklozen30 hun 

aandeel in de algemene vermindering van het 

aantal werkzoekenden.  

Wat de inschrijvingscategorie van de werkzoe-

kenden betreft, merken we bij de WZUA, de 

werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag 

hebben ingediend, een daling op die boven het 

jaargemiddelde ligt. Behalve de algemene ople-

ving van de arbeidsmarkt sinds 2013 spelen 

ook de wetswijzigingen op het gebied van de 

werkloosheidsuitkeringen op grond van werk 

hierin een rol.  

Als we naar de nationaliteit kijken, dan zien we 

dat de kleinste daling zich voordoet bij de 

NWWZ afkomstig uit de EU.  

                                                      
30 In 2012 werd de toegang tot werkloosheidsuitkeringen beperkt. Het recht op een uitkering hangt af van de leeftijd en het stu-

dieniveau. Het genot van een uitkering werd bovendien gelimiteerd tot drie jaar, hetgeen zijn eerste effecten begint te tonen vanaf 

2015. Tegelijkertijd werd de controle van de beschikbaarheid opgedreven en worden werkzoekenden veel frequenter voor een 

gesprek opgeroepen. De grootste invloed van deze maatregelen zien we bij de jongeren onder de 30 jaar en dus bij de categorie 

“jongeren in beroepsinschakelingstijd”. 
31 Sinds 1 januari 2014 zijn de Bulgaarse en Roemeense werknemers volgens het principe van het vrije verkeer van werknemers 

vrij om te werken in eender welk EU-land. Zij kunnen tewerkgesteld worden als loontrekkenden bij een werkgever in België zonder 

vooraf een arbeidskaart te moeten aanvragen. Het einde van de verplichting voor de Roemenen en Bulgaren om voorafgaand 

een arbeidskaart te bekomen, heeft als gevolg dat zij zich vrij bij Actiris kunnen inschrijven als werkzoekenden. 

Meerdere verklaringen kunnen worden aange-

haald. In de eerste plaats was er na de financi-

ele crisis van 2008 een massale toestroom van 

werkzoekenden uit het zuiden van Europa. In 

de tweede plaats trekt België sinds een tiental 

jaar dankzij het vrije verkeer van werknemers 

werkkrachten aan uit de nieuwe lidstaten van de 

EU. Bovendien werd de voorwaarde dat Roe-

menen en Bulgaren over een arbeidskaart 

moesten beschikken in 2014 opgeheven31. 

De jongeren onder de 30 jaar en in mindere 

mate de werkzoekenden onder de 35 jaar on-

dervinden het positieve effect van een aantal 

factoren en vertonen daardoor een daling van 

respectievelijk 38% en 27%, bij een gemiddelde 

daling van 17,6% voor alle NWWZ. Al is er wel-

iswaar een verbetering van de conjunctuur en 

werden er verschillende maatregelen voor een 

betere activering van de jongeren getroffen, met 

name via de jongerengarantie en de First-stage, 

toch mogen we niet vergeten dat achter deze 

daling bepaalde averechtse effecten schuilgaan 

die vooral de jongeren onder de 25 jaar met een 

laag studieniveau of een niet-erkend diploma 

treffen. Deze jongeren komen immers vaker te-

recht in onzekere jobs, waarbij ze periodes van 

werk en werkloosheid afwisselen, wat meteen 

ook de sterkere daling van de werkloosheid on-

der de jonge NWWZ verklaart.  

 

Gedurende 5 jaar is de evolutie 

van de werkloosheid positief. 

De gunstige economische 

conjonctuur, het activerings-

beleid en de wetswijzigingen 

verklaren deze daling. 
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Daarnaast mogen we ook de wijzigingen m.b.t. 

de toegang tot een inschakelingsuitkering niet 

uit het oog verliezen32. Om een inschakelings-

uitkering te kunnen krijgen, moet de jongere 

eerst twee positieve gesprekken hebben en een 

wachttijd van 12 maanden doorlopen. Een aan-

tal van hen raakt dan ook ontmoedigd en schijft 

zich niet (opnieuw) in, omdat er minder vooruit-

zicht is op een uitkering dan vroeger. 

Bij de 55-plussers is de aanzienlijke stijging van 

de werkloosheid (bijna +30%) toe te schrijven 

aan de verhoging van de pensioenleeftijd en bij-

gevolg ook de leeftijd voor vrijstelling van het 

zoeken naar werk. De maatregel met betrekking 

tot de vrijstelling van inschrijving voor oudere 

werklozen werd in 2002 gewijzigd. Het belang-

rijkste effect hiervan was de progressieve toe-

name van het aantal personen ingeschreven in 

deze leeftijdscategorie in de periode 2002 tot 

2012.  

Terwijl het verschil tussen de twee curves in 

2001 redelijk klein is, zien we dat de lijnen vanaf 

2003 verder uit elkaar beginnen te lopen en het 

aandeel van de oudere werklozen, als recht-

streeks gevolg van de afschaffing van de vrij-

stelling tot inschrijving, dus steeds verder toe-

neemt. Sinds 2008 loopt de afstand niet verder 

op, maar blijft de curve gelijke tred houden met 

de evolutie van het geheel der werkzoekenden.  

In 2013 werd de leeftijd voor de vrijstelling op-

getrokken tot 65 jaar, waardoor een nieuwe ar-

tificiële stijging ontstaat, die zich waarschijnlijk 

de komende jaren opnieuw zal voordoen door 

de plannen om de pensioenleeftijd na 2025 te 

verhogen tot 66 jaar. 

 

Figuur 33 : Impact werkzoekenden 50+ in het Brussels Gewest (1992-2018, in aantal) 

 

 

 

 

 

  

                                                      
32 Sinds 1 januari 2015 moet de eerste aanvraag voor een inschakelingsuitkering vóór de leeftijd van 25 jaar worden ingediend. 

Werkzoekenden die niet voor een inschakelingsuitkering in aanmerking komen, kunnen zich bij Actiris inschrijven in de categorie 

beroepsinschakelingstijd (BIT) als zij minder dan 12 maanden hebben gewerkt. In het andere geval kunnen zij zich inschrijven als 

vrije werkzoekende of als werkzoekende die een leefloon (of gelijkaardige hulp van het OCMW) krijgt. 

 

2018 

Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 
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De analyse naar type diploma wijst uit dat het 

aantal hooggeschoolde personen de voorbije 

vijf jaar is gestegen, terwijl we doorgaans een 

daling waarnemen. Een van de verklaringen is 

dat jongeren hun studie aan de hogeschool of 

universiteit op steeds latere leeftijd voltooien, 

door de verlenging van de studies of doordat ze 

nog een opleiding bij volgen. Dat het studieni-

veau toeneemt, zien we ook al een aantal jaren 

op het niveau van de bevolking op beroepsac-

tieve leeftijd.

  

De kwestie van de talenkennis 

In een tweetalige regio met internationale aspi-

raties zoals Brussel, is talenkennis een belan-

grijke factor voor de professionele inschakeling 

van personen. In het Brussels Gewest is er im-

mers een groot aantal arbeidsplaatsen waar-

voor er hoge taalvereisten gelden.  

Uit de werkaanbiedingen die Actiris ontvangt, 

blijkt dat 52% van de vacatures uitdrukkelijk 

taaleisen vermeldt. Dit is gebleken uit een on-

derzoek van view.brussels naar de thematiek 

van de talenkennis33.

Figuur 34 : Vacatures ontvangen door Actiris volgens taalvereisten in 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Meer informatie over de kwestie van de talenkennis in Brussel is te vinden in de focus “De taalvereisten op de arbeidsmarkt 

en de talenkennis van de werkzoekenden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” gerealiseerd door view.brussels: 

http://www.actiris.be/marchemp/tabid/242/mctl/5/idpub/136/language/nl-be/Publicatie-beschrijving.aspx 
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Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 

http://www.actiris.be/marchemp/tabid/242/language/fr-be/mctl/5/idpub/136/Description-publication.aspx
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De helft van de vacatures die taaleisen vermel-

den, vraagt kennis van de andere landstaal en 

een kwart vraagt kennis van drie talen: Neder-

lands, Frans en Engels. Aan de andere kant 

verklaart 22% van de werkzoekenden minstens 

een gemiddelde mondelinge kennis van de 

tweede landstaal te hebben. 45% van de werk-

zoekenden geeft aan een gemiddelde monde-

linge kennis van de tweede landstaal of het En-

gels te hebben. Algemeen geldt dat de talen-

kennis van de werkzoekenden toeneemt met 

het opleidingsniveau. Bovendien is geweten dat 

de gemiddelde kennis van de tweede landstaal 

een positieve impact heeft op het uitstroomper-

centage naar werk van de werkzoekenden. We 

zullen hier in het deel m.b.t. de dynamische be-

nadering verder op ingaan. Deze vaststellingen 

pleiten voor een versterkte aandacht voor de 

talenkwestie, zowel in de opleidingspro-

gramma's van de beroepsopleidingen als in 

de begeleidingsvoorzieningen voor werk-

zoekenden, die verder moeten gaan dan het 

huidige Talenplan. 

 

5.6 Dynamische benadering: arbeidsreserve en uitstroompercentage 

naar werk 

 

5.6.1 Welke bewegingen van werklozen zien we op de arbeidsmarkt? 
 

De arbeidsreserve (stock) van Brusselse 

NWWZ bedroeg in 2018 gemiddeld ongeveer 

91.000 personen, maar uit de analyse van de 

in- en uitstroom blijkt dat in werkelijkheid meer 

dan 163.000 verschillende personen op een be-

paald moment tijdens het jaar bij Actiris inge-

schreven waren. Voor 2018 tellen we immers 

iets meer dan 70.000 instromen in de werkloos-

heid en iets meer dan 74.000 uitstromen uit de 

werkloosheid. Deze gegevens tonen de dyna-

miek onder de werkzoekenden. Ze onthullen 

het bestaan van regelmatige bewegingen tus-

sen werkloosheid, tewerkstelling en inactivi-

teit. 

 

Figuur 35 : Arbeidsreserve (AR) volgens verschillende kenmerken (2018)
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Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 
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De arbeidsreserve (AR) omvat het aantal 

NWWZ op 1 januari van een bepaald jaar waar-

aan de volledige nieuwe instroom in de werk-

loosheid wordt toegevoegd die tijdens het lo-

pende jaar wordt geregistreerd (of het nu gaat 

om herinschrijvingen van NWWZ die op 1 janu-

ari niet meer waren ingeschreven of om nieuwe 

inschrijvingen). De uitstroom betreft de NWWZ 

die op 31 december niet meer zijn ingeschre-

ven, terwijl ze dit in het begin van het jaar wel 

nog waren. 

De volgende tabel analyseert de bewegingen, 

namelijk de instroom in en uitstroom uit de werk-

loosheid, volgens verschillende individuele ken-

merken. Het percentage vrouwen dat in de ar-

beidsreserve instroomt, ligt iets hoger, maar de 

uitstroompercentages zijn min of meer gelijk. 

Uit deze tabel blijkt dat deze bewegingen het 

meest intens zijn bij de min-25-jarigen en dat 

ze geleidelijk met de leeftijd afnemen. In 2018 

tellen we gemiddeld ongeveer 10.000 NWWZ 

jonger dan 25 jaar34, maar waren in totaal 

25.200 jongeren ingeschreven. Deze jongeren 

wisselen vaker korte periodes van werk (uit-

zendwerk, arbeidsovereenkomsten voor be-

paalde duur enz.) af met periodes van werk-

loosheid en worden bovendien vaker geviseerd 

door het gevoerde inschakelingsbeleid. Bijna de 

helft van deze jongeren is sinds minder dan zes 

maanden ingeschreven (tegenover 24% voor 

alle NWWZ). Omgekeerd worden de plus-50-ja-

rigen nog steeds het meest getroffen door lang-

durige werkloosheid.  

De verschillen zijn minder groot als men verge-

lijkt volgens studieniveau, maar toch merken we 

op dat de bewegingen van instroom en uit-

stroom uit de AR vooral de hooggeschoolde 

werkzoekenden betreffen, terwijl de laagge-

schoolden langer werkloos blijven. Wat de ge-

lijkschakeling van de diploma's betreft, stellen 

we vast dat het verschil tussen werkzoeken-

den met een gelijkgesteld diploma en werk-

zoekenden met een niet-gelijkgesteld di-

ploma ten opzichte van de vorige jaren (toen 

werkzoekenden met een niet-erkend diploma 

zwaarder getroffen werden) kleiner is gewor-

den35. 

                                                      
34  In deze dynamische benadering is de stock van -25-jarigen groter op het einde van het jaar dan in het begin van het jaar, iets 

wat niet blijkt uit het jaargemiddelde (zie tabel hieronder). Het gaat om de opvolging en het resultaat van de NWWZ van wie de  

leeftijd in het begin van het jaar of bij de inschrijving wordt bepaald. Het zijn meer bepaald de 24-jarigen die een systematische  

fout veroorzaken. Omgekeerd is de eindreserve bij de 50-plussers kleiner dan de startreserve, hetgeen niet uit het jaargemiddelde 

af te lezen is. Hier gaat het om NWWZ die 49 jaar waren begin 2018 of bij hun inschrijving in de loop van het jaar. 
35  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 fin- 

anciële steun van een OCMW genieten. Deze inschrijving moet om de drie maanden worden vernieuwd en deze personen strom- 

en bijgevolg herhaaldelijk in en uit de werkloosheid. 

 

De bewegingen in en uit de 

werkloosheid zijn het meest 

frequent boij jongeren onder 

de 25 jaar. 
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Tabel 16 : Arbeidsreserve (AR) volgens verschillende kenmerken (2018) 

 

  

 

Mannen 47.667 36.431 84.098 38.401 45.697 43,3 45,7 

Vrouwen  43.424 35.296 78.720 36.100 42.620 44,8 45,9 

<25 jaar 9.612 15.643 25.255 14.948 10.307 61,9 59,2 

25 à - 29 jaar 11.987 15.013 27.000 15.268 11.732 55,6 56,5 

30 à - 39 jaar 25.019 21.073 46.092 22.250 23.842 45,7 48,3 

40 à - 49 jaar 21.480 12.682 34.162 13.456 20.706 37,1 39,4 

≥ 50 jaar 22.993 7.316 30.309 8.579 21.730 24,1 28,3 

Laag  20.618 14.225 34.843 15.290 19.553 40,8 43,9 

Midden 18.635 15.735 34.370 16.101 18.269 45,8 46,8 

Hoog 12.904 12.100 25.004 12.208 12.796 48,4 48,8 

Buitenlandse studies 

zonder equivalent : 

38.934 29.667 68.601 30.902 37.699 43,2 45,0 

Laag 20.698 12.841 33.539 13.792 19.747 38,3 41,1 

Midden 11.071 9.150 20.221 9.453 10.768 45,2 46,7 

Hoog 7.165 7.676 14.841 7.657 7.184 51,7 51,6 

Totaal 91.091 71.727 162.818 74.501 88.317 44,1 45,8 

 

Bron : Actiris, Berekeningen view.brussels

5.5.2 Wat is de uitstromingsgraad van de werkzoekenden ? 
 

Voor bepaalde groepen werkzoekenden ver-

loopt de inschakeling op de arbeidsmarkt moei-

zamer. Dankzij een longitudinale analyse kun-

nen we deze groepen nauwkeuriger opvolgen 

over een gegeven periode en kunnen we de 

verschillen uitlichten. Deze analyse van de uit-

stromingsgraad naar werk betreft de werkzoe-

kenden die zich in de loop van het onderzochte 

                                                      
36 De inactiviteitsduur wordt geneutraliseerd door in de analyse enkel rekening te houden met nieuwe inschrijvingen als werk-

zoekende. 

jaar hebben ingeschreven36. De gebruikte me-

thode bestaat erin iedereen die zich tussen ja-

nuari en december van het bestudeerde jaar 

als werkzoekende bij Actiris heeft ingeschre-

ven gedurende een periode van 12 maanden 

op te volgen en te onderzoeken welke van 

deze werkzoekenden binnen deze 12 maan-

Geslacht 

Leeftijdsklasse 

Studieniveau 

Stock 

31/12/18 

Stock 

1/01/18 

In-

stroom 

RMO 

2018 

Uit-

stroom 

% in-

stroom 

% uit-

stroom 
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den na hun inschrijving werk hebben gevon-

den37.De voorbije jaren is het uitstroompercen-

tage, zowel na 6 maanden als na 12 maanden, 

in verschillende mate positief geëvolueerd. In 

de tabel hieronder zien we duidelijk dat de uit-

stroom na 6 en na 12 maanden sinds 2014 

weer opwaarts gaat. 

 

Tabel 17 : Evolutie van de uitstromingspercentages na 6 en 12 maanden (2010-2017, in %)  

 

 

Uitstroom na 6 maanden 31,5 30,8 29,0 37,1 28,0 30,4 33,2 34,1 

 
Uitstroom na 12 maanden 

 
43,4 

 
41,9 

 
39,8 

 
38,6 

 
39,0 

 
41,4 

 
45,0 

 
46,4 

 
 
 
 

        

Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 

 

Voor de gegevens met betrekking tot 2017 

werden drie variabelen onderzocht: studieni-

veau, leeftijd en geslacht. We stellen vast dat 

de kansen om de werkloosheid te verlaten 

en aan de slag te gaan, stijgen met het stu-

dieniveau, maar dalen met de leeftijd. We 

stellen eveneens een interessant fenomeen 

vast betreffende het studieniveau, namelijk dat 

dit laatste steeds minder van belang wordt 

naarmate men ouder is. De verschillen in de 

uitstroompercentages naar werk volgens stu-

dieniveau zijn bij de jongeren namelijk groter 

dan bij de oudere werkzoekenden. 

 

 

  

                                                      
37 Bijvoorbeeld: de werkzoekenden die zich in december 2017 hebben ingeschreven, werden opgevolgd tot december 2018. Er 

werd rekening gehouden met alle acties werk, ongeacht de duur van de overeenkomst. We merken op dat de nieuwe inschrijvin-

gen niet alleen alle creaties van nieuwe dossiers omvatten, maar ook alle herinschrijvingen (werkzoekenden die zich bij Actiris 

komen herinschrijven nadat ze voor een ononderbroken periode van minstens drie maanden niet werkloos zijn geweest – nieuwe 

“Eurostat-datum”). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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Tabel 18 : Uitstroom naar werk – Ingeschreven werkzoekenden in 2017 (période 2017-2018) 

 

 

Laag 3.933 3.609 5.928 3.538 1.404 127 18.539 

Midden 3.698 2.053 1.651 737 339 25 8.503 

Hoog 

Totaal 

1.495 

9.126 

2.959 

8.621 

2.134 

9.713 

803 

5.078 

397 

2.140 

64 

216 

7.852 

34.894 

Laag 45,0 48,8 47,5 41,4 33,6 21,1 44,0 

Midden 59,6 58,5 49,7 45,4 42,4 14,3 54,5 

Hoog 73,9 73,8 62,5 52,9 46,2 28,7 63,9 

Totaal  52,5 56,6 50,0 43,1 36,3 21,9 48,9 

Laag 36,9 39,3 31,6 29,9 27,2 13,6 33,1 

Midden 59,8 53,7 42,1 39,7 35,7 14,6 51,0 

Hoog 80 2 75,3 60,5 54,5 48,2 31,5 67,9 

Totaal  52,5 53,5 38,4 34,7 31,7 16,8 43,7 

Laag 41,5 44,1 39,4 36,4 31,0 18,2 38,9 

Midden 59,7 56,2 46,1 42,8 39,4 14,4 52,8 

Hoog 78,2 74,7 61,3 53,7 47,2 29,6 66,3 

Totaal 52,5 54,9 44,1 39,3 34,3 20,0 46,4 

Vanuit het genderperspectief zien we dat de 

uitstromingsgraad naar werk globaal genomen 

kleiner is bij vrouwen dan bij mannen, maar dat 

deze vaststelling sterk varieert naargelang van 

het studieniveau en de leeftijd.  

De uitstromingsgraad naar werk van 

hooggeschoolde vrouwen is hoger dan die van 

hun mannelijke tegenhangers (met uitzondering 

van de leeftijdsgroep 30-39 jaar). De uitstro-

mingsgraad naar werk bij laaggeschoolde 

vrouwen is daarentegen duidelijk kleiner dan 

                                                      
38 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid (april 2010) 

die bij hun mannelijke tegenhangers (in het 

bijzonder de leeftijdsgoep 25-40 jaar). Uit 

meerdere analyses bleek reeds dat de aan-

wezigheid van kleine kinderen de tewerkstel-

lingsgraad bij vrouwen, maar niet bij maanen, 

negatief beïnvloedt38. Dit komt duidelijk naar vo-

ren uit de tabel : het uitstroompercentage van 

vrouwen daalt, voor alle studieniveaus samen, 

van 53,5% tot 38,4% voor de leeftijdsklasse 30 

tot 39 jaa. Bij de mannen is deze dalin veel min-

der uitgesproken : van 56,6% tot 50,0%.

Aantal nieuwe 

inschrijvingen 

- 2017 

Uitstromingsgraad 

naar werk -  

  

Uitstromingsgraad 

naar werk -  

  

Uitstromingsgraad 

naar werk –          

TOTAAL 

  

< 25 

jaar 

25-29 

jaar 

30-39 

jaar 

40-49 

jaar 

50-59 

jaar 

≥ 60 

jaar 
Totaal 

Bron : Actiris, berekeningen view.brussels 
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CONCLUSIE 
 

 

Brussel, stadsgewest gekenmerkt door een 

overwegend tertiaire economie, trekt al jaren-

lang een stroom hooggeschoolde werknemers 

uit Vlaanderen en Wallonië aan, net als Brusse-

laars die naar een ander gewest zijn verhuisd 

en hun werk in Brussel hebben behouden. Deze 

transformaties van het economische weefsel 

hebben geleid tot een stijging van het kwa-

lificatieniveau van de 

arbeidsplaatsen en een 

concurrentie tussen de 

Brusselse werkenden 

en de werkenden af-

komstig uit de twee an-

dere gewesten van het 

land.  

Toch doen er zich voor de Brusselse arbeids-

krachten tewerkstellingsmogelijkheden voor, 

zowel in het centrum als in de rand. Als ener-

zijds de dalende trend van het inkomende pen-

delverkeer zich voortzet, zal dit de Brusselse 

werknemers ten goede kunnen komen, onder 

meer door de relatieve vergrijzing van de 

Vlaamse en Waalse pendelaars. De demografi-

sche vergrijzing in de rand anderzijds, kan ook 

leiden tot jobs voor de Brusselaars, aangezien 

het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt niet 

voldoende zal zijn om op termijn alle oudere uit-

stromers te vervangen.  

Op economisch vlak zien we een sterke onder-

nemersdynamiek, gemeten op basis van het 

percentage van oprichtingen en stopzettingen 

van ondernemingen. Brussel onderscheidt zich 

van het Vlaams en Waals Gewest door een vrij 

hoge oprichtings- en stopzettingsgraad, wat 

een typisch gevolg is van zijn dienstenecono-

mie. Het Brussels Gewest heeft bovendien een 

grotere toename van de zelfstandige arbeid ge-

registreerd. 

De kwaliteit van de tewerkstelling is eveneens 

cruciaal op de steeds flexibeler wordende 

arbeidsmarkt, met gevolgen voor de bezol-

digingen en de moge-

lijkheden om het be-

roeps- en privéleven 

met elkaar te verzoe-

nen. Het aandeel deel-

tijdse banen stabiliseert 

in Brussel, maar dat is 

niet het geval voor de 

tijdelijke werkgelegenheid, die in de drie gewes-

ten van het land sterker blijft groeien dan de 

vaste werkgelegenheid. Deze groei wordt voor-

namelijk toegeschreven aan de afschaffing van 

het proefbeding en de gelijkschakeling van het 

arbeiders- en bediendestatuut.  

De specifieke kenmerken van de stedelijke, en 

in het bijzonder de Brusselse werkloosheid, zijn 

welbekend: laaggeschooldheid, langdurige 

werkloosheid, leeftijd, nationaliteit of herkomst 

en, algemeen, de sociale kwetsbaarheid (die 

hand in hand gaat met de stijging van het aantal 

eenoudergezinnen). Deze kenmerken kunnen 

samen voorkomen en de kansen op een snelle 

en duurzame toegang tot werk beperken. Als 

we ze apart beschouwen, kunnen ze echter niet 

de evolutie van de werkloosheid in Brussel ver-

klaren aangezien dit fenomeen resulteert uit 

 

In 2018 evolueren de belan-

grijkste indicatoren van de ar-

beidsmarkt in de drie regio’s 

positief. 
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een onevenwicht tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt en het een veelheid aan variabe-

len omsluit waarmee de werkloosheidsfluctua-

ties verbonden zijn.  

De evolutie van het economisch weefsel, alsook 

het nieuwe tewerkstellingsbeleid van het ge-

west, dragen bij tot een daling van de werkloos-

heid in de hoofdstad. Deze daling is vooral bij 

de jongeren bijzonder groot. Het aantal werklo-

zen in het Brussels Gewest ligt op het laagste 

niveau sinds 2004. 

De oplossing voor het werkloosheidsprobleem 

is in deze context dan ook niet eenduidig. Het 

beleid inzake doelgroepen (jonge schoolverla-

ters, nieuwkomers, laaggeschoolden), groepen 

die oververtegenwoordigd zijn in de werkloos-

heidscijfers van Brussel, moet gemeenschap-

pelijke doelstellingen verbinden met aanbeve-

lingen en specifieke maatregelen bedoeld voor 

werkgevers (onder meer de strijd tegen de etni-

sche discriminatie bij aanwerving, de verbete-

ring van de kwaliteit van jobs en de promotie en 

ondersteuning van de lokale tewerkstelling) om 

efficiënt en coherent te reageren op de vraag- 

en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. 
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Kerncijfers     

voor Brussel 

741.000 
Tewerkstelling        

in 2018 

94% 
Tewerkstelling in 

dienstensector 

51,6% 
Aarbeidsplaatsen inge-

vuld door Brusselaars 

60,8% 
Hoogopgeleid 

625.900 
Bezoldigde arbeid 

in 2017 

+1,4% 
 Vrouwen        

2012-2017 

-1,6% 
Mannen         

2012-2017 

-0,1% 
Totaal                  

2012-2017 

90.200 
Werkzoekenden   

in 2018 

-7,2% 
<25 jaar             

2017-2018 

-6,7% 
 25-30 jaar         

2017-2018 

110.000 
Zelstandigen     

in 2018 

+15,3% 
Zelfstandigen 

(=14.600) 2013-2018 

28% 
Vrouwen in groep 

zelfstandigen 

14,6% 
Zelfstandigen        

≥ 55 ans 

48,8%

% Werkloosheid van lange 

duur (>24 maanden) 
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Bijlage : Belangrijkste arbeidsmarktindicatoren in de drie 
regio’s  

  
Brussels 
Gewest 

Vlaams 
Gewest 

Waals  
Gewest 

België 

 
 
 
 
 

    

Bevolking 1.208.542 6.589.069 3.633.795 1.146.175 

 
 
 
 

      

 

Totaal (15-64 jaar) 65,5% 71,8% 63,8% 68,6% 

Jongeren (15-24 jaar) 22,4% 39,9% 24,9% 29,6% 

25-49 jaar 79,0% 89,4% 81,5% 85,6% 

>50 jaar 63,8% 65,0% 58,8% 62,9% 

Mannen 71,6% 75,5% 68,5% 72,8% 

Vrouwen 59,5% 68,2% 59,2% 64,3% 

Laaggeschoold 43,9% 43,2% 36,8% 41,0% 

Middengeschoold 61,6% 73,6% 68,1% 70,9% 

Hooggeschoold 84,4% 88,0% 84,1% 86,4% 

 
 

 
 

      

 

Totaal (15-64 jaar) 56,8% 69,4% 58,4% 64,5% 

20-64 jaar 61,4% 74,6% 63,7% 69,7% 

Jongeren (15-24 jaar) 15,5% 30,2% 19,3% 25,0% 

Jongeren (15-24 jaar)  
uitgezonderd studenten 

54,1% 80,6% 64,6% 
73,5% 

25-49 jaar 69,0% 86,7% 74,8% 80,7% 

>50 jaar 56,8% 63,5% 55,5% 60,4% 

Mannen 61,2% 72,8% 62,4% 68,2% 

Vrouwen 52,4% 65,9% 54,4% 60,7% 

Laaggeschoold 32,6% 40,2% 30,1% 35,5% 

Middengeschoold 51,4% 71,1% 61,9% 66,6% 

Hooggeschoold 78,5% 85,8% 80,7% 83,4% 

 
 
 
 

      

 

Administratieve werkloosheidsgraad 16,1% 6,2% 12,9% 9,2% 

Mannen (administratief aandeel) 15,4% 6,2% 12,6% 9,3% 

Vrouwen (administratief aandeel) 16,9% 6,2% 13,2% 9,2% 

IAB werkloosheidsgraad 13,4% 3,5% 8,5% 6,0% 

Jongeren (15-24 jaar) (IAB aandeel) 30,6% 10,9% 22,5% 15,8% 

25-49 jaar (IAB aandeel) 12,7% 3,0% 8,3% 5,7% 

>50 jaar (IAB aandeel) 10,9% 2,3% 5,6% 4,0% 

Activiteitsgraad 

Werkzaam-

heidsgraad 

Demografie 

Werkloos-

heidsgraad 
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Bronnen: FOD Economie - Statbel (EAK), Actiris, RSVZ, RSZ (gedecentraliseerde statistieken), VDAB, Forem, NBB - berekenin-

gen view.brussels 

 
 
 
 

Brussels 
Gewest 

Vlaams 
Gewest 

Waals 
Gewest 

 

België 

 
 
 
Werkloosheid 

 
 

13,4% 

 
 

3,5% 

 
 

8,5% 

 
 

6,0% 

Niet-beschikbaarheid 2,4% 1,0% 1,8% 1,4% 

Niet-zoekend 3,7% 1,9% 2,6% 2,3% 

Ondertewerkstelling 5,2% 2,8% 4,1% 3,5% 

 
 
 

 

   

 

Interne werkgelegenheid 741.184 2.709.572 1.184.790 4.699.405 

Aantal bezoldigde                     
arbeidsplaatsen (2017) 

625.914 2.296.340 1.050.689 
3.972.943 

Aantal zelfstandigen 110.492 682.436 306.516 1.099.444 

Aandeel tijdelijk werk        
(woonplaats) 

15,2% 9,4% 12,3% 
10,8% 

Mannen 14,3% 8,3% 11,7% 9,9% 

Vrouwen 16,1% 10,5% 12,9% 11,7% 

Aandeel deeltijds werk     
(woonplaats) 

21,7% 28,1% 25,1% 
26,6% 

Mannen 11,6% 11,2% 9,6% 10,8% 

Vrouwen 32,4% 45,9% 41,7% 43,4% 

  

 

 

 

 

      

 

Aandeel inkomende pendel 48,4% 3,5% 4,3% - 

Aandeel uitgaande pendel 16,1% 8,8% 12,6% - 

 
 
 
 

      

 

Aantal vestigingen 36.906 168.054 87.836 292.796 

Minder dan 5 werknemers 23.741 104.728 56.087 184.556 

5 tot 19 werknemers 8.782 42.326 21.845 72.953 

20 tot 49  werknemers 2.559 12.442 6.134 21.135 

50 tot 199 werknemers 1.362 7.145 3.193 11.700 

Meer dan 200  werknemers 462 1.413 577 2.452 
 

 
 
 

  

    

 

Oprichtingsgraad 11,6% 9,8% 9,2% 9,8% 

Stopzettingsgraad 7,7% 6,0% 6,7% 6,4% 

Aantal faillissementen 3.033 4.415 2.430 9.878 

De halo van      

werkloosheid 

Pendel 

Vestigingen 

Ondernemingen 

Werkgelegenheid 
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WIE ZIJN WIJ ? 
 

 

 

 

 

Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid werd opgericht in 1995 en was bedoeld om de 

arbeidsmarkt en zijn trends te analyseren. Vanaf december 2017 evolueert het naar het Brussels Ob-

servatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding, met als doel een aantal specifieke taken te integre-

ren met betrekking tot de overgang van werk naar opleiding en vice versa. In 2018 veranderde de 

naam naar view.brussels met behoud van de oorspronkelijke missies 

 

 

De Brusselse arbeidsmarkt en zijn dynamieken begrijpen en analyseren; 

Anticiperen op noden omtrent werk en opleiding; 

 Het evalueren van en anticiperen op transities tussen werk-opleiding-werk; 

Informeren van beleidsmakers en actoren op het gebied van werkgelegenheid en opleiding; 

Voorstellen formuleren omtrent werk en opleiding. 

 

 

 

 

view.brussels werkt samen met vele actoren op de arbeidsmarkt, waarvan de belangrijkste zijn 

Bruxelles Formation, VDAB Brussel, Bassin enseignement-formation-emploi en Banspa 

 

 

 

Een vraag? U kan onze ploeg bereiken via mail, view@actiris.be, of telefoon op 02 505 11 49   

Op zoek naar cijfers ? Surf naar https://viewstat.actiris.brussels/ 

 

ONS CONTACTEREN 

ONZE GESCHIEDENIS 

ONZE MISSIES 

Het team 

2 
3 

4 
5 

1 

ONZE PARTNERS 
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