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Inleiding

Dit verslag is de vierde editie van de prospectieve analyse die view.brussels heeft uitgevoerd over de impact 

van de coronacrisis op de Brusselse arbeidsmarkt. Deze crisis heeft, in tegenstelling tot wat tijdens vorige 

economische crisissen werd waargenomen, een zware impact gehad op de dienstensector, die de kern van de 

Brusselse economie vormt (NBB, 2021)1.

In november 2020 werd de derde editie2 aangepast aan de heropflakkering van het virus in het najaar3, aan de 

invoering van nieuwe beperkende maatregelen en het begin van een tweede lockdown die aanvankelijk gepland 

was tot en met 13 december 2020. De twee voorgestelde scenario’s waren varianten van eenzelfde thema en 

niet langer afzonderlijke verhalen. De hier gebruikte analyseperiode loopt tot medio 2021. In het vooruitzicht 

van een nieuwe epidemiegolf tegen eind 2020 is voor beide scenario’s gebruik gemaakt van de economische 

vooruitzichten van de OESO (juni 2020).

 ` De eerste verwachtte een geleidelijke exit vanaf medio december, parallel met een heropening van de niet-es-

sentiële winkels en de horeca (een toename met ongeveer 17 000 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) 

medio 2021 in vergelijking met oktober 2020, waarvan 1.000 in 2020 en 16.000 in de eerste helft van 2021).

 ` De tweede voorzag in een verlengde lockdown tot medio januari 2021, gepaard met een verlenging van 

de sluiting van de niet-essentiële winkels en de horeca, maar ook met een verlenging van de stopzetting 

van alle andere niet-essentieel geachte activiteiten waarbij telewerk niet mogelijk was (een toename met 

ongeveer 25.000 NWWZ’s medio 2021 ten opzichte van oktober 2020, waarvan 3.000 in 2020 en 22.000 

in de eerste helft van 2021).

Tussen december 2020 en februari 2021 bevond de coronacrisis zich in een soort tussenfase met betrekking tot 

de in de derde editie voorgestelde scenario’s. Niet-essentiële winkels hebben immers vanaf 1 december 2020 hun 

activiteiten hervat, terwijl de horeca en de cultuursector nog geen uitzicht hadden op een heropening. Tegelijkertijd 

mochten kappers en barbiers (alleen degenen die kappersactiviteiten aanbieden) vanaf 13 februari 2021 klanten 

ontvangen, mits zij aan strikte gezondheidsprotocollen voldoen (Overlegcomité van 5 februari4). Niet-essentiële 

reizen werden verboden vanaf 27 januari tot 1 april 2021, een verbod dat ondertussen werd verlengd tot 19 april. De 

vaccinaties zijn eind december 2020 begonnen. Door de vele onzekerheden rond de levering van de vaccindoses 

en de daaruit voortvloeiende relatieve traagheid van de vaccinatiecampagne, kon echter niet worden vooruitgelopen 

1 Nationale Bank van België (2021), Welke invloed heeft de COVID-19-crisis op de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt?, Persbericht 
van 8 maart 2021. 

2 view.brussels, Analyse- en prospectieverslag: Impact van de coronacrisis op de Brusselse arbeidsmarkt, november 2020. 

3 De term ‘tweede golf’ wordt officieel gebruikt: https://plus.lesoir.be/331438/article/2020-10-14/yves-van-laethem-parleofficielle-
ment-de-deuxieme-vague-les-soins-intensifs.

4 https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-0502/

https://www.nbb.be/nl/artikels/welke-invloed-heeft-de-covid-19-crisis-op-de-genderongelijkheid-op-de-arbeidsmarkt
https://www.actiris.brussels/media/vkdllcy5/impact-van-de-coronacrisis-november_compressed-h-D5E18D95.pdf
https://plus.lesoir.be/331438/article/2020-10-14/yves-van-laethem-parleofficiellement-de-deuxieme-vague-les-soins-intensifs
https://plus.lesoir.be/331438/article/2020-10-14/yves-van-laethem-parleofficiellement-de-deuxieme-vague-les-soins-intensifs
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op een mogelijk gunstig effect op korte termijn. Hoewel de aanname van deze maatregelen tot enige afwijking heeft 

geleid van wat in de scenario’s van de derde editie was verwacht, hebben deze wijzigingen de kwantitatieve pro-

gnoses van de derde editie niet op losse schroeven gezet.

Eind februari 2021 werd, terwijl een versoepeling van bepaalde gezondheidsmaatregelen (openstelling van de 

grenzen, uitbreiding van de sociale bubbel, gedeeltelijke terugkeer naar het klassikale onderwijs enz.) en de 

uitvoering van een exitstrategie op de onderhandelingstafel lagen5, het overlegcomité van 26 februari 2021 

voortijdig afgebroken wegens verontrustende cijfers betreffende het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames 

in het hele land tijdens de 24 uur die voorafgingen aan het comité6. In afwachting van nieuwe cijfers die de komst 

van een derde golf7 al dan niet zouden bevestigen, werden de meeste beslissingen met een week uitgesteld. 

Tijdens dit overlegcomité werden niettemin twee versoepelingen overeengekomen die op 1 maart8 in werking 

zouden treden, namelijk de heropening, onder een strikt gezondheidsprotocol, van andere contactberoepen dan 

kapsalons (schoonheidssalons en niet-medische pedicuresalons, massage-, tatoeage- en piercingsalons en bar-

biers die opnieuw baardknippen mochten aanbieden), en het afstemmen van de avondklok van Wallonië op die 

van Vlaanderen (van middernacht tot 5 uur ‘s morgens). In Brussel werd de avondklok van 22.00 uur tot 6.00 uur 

echter verlengd tot 31 maart 20219. 

Aangezien de heropflakkering van de epidemie uiteindelijk minder groot was dan verwacht10, heeft het overleg- 

comité van 5 maart 2021 geleid tot de presentatie van een geleidelijke exitplanning van maart tot mei 202111. 

De snelle verslechtering van de gezondheidssituatie in de twee daaropvolgende weken leidde echter tot een 

derde lockdown van een maand, toen op 24 maart 2021 vervroegd een overlegcomité12 werd bijeengeroepen. 

Op basis daarvan heeft view.brussels de vierde editie van het verslag opgesteld. In het eerste deel wordt 

teruggeblikt op de evolutie van de politieke en gezondheidssituatie in maart 2021 (1.1), gevolgd door een actua-

lisering van de belangrijkste steunmaatregelen van de regering die nog van kracht zijn (1.2). In het licht van deze 

stand van zaken is het tweede deel opgesplitst in twee scenario’s die op basis van verschillende hypothesen 

zijn opgesteld en betrekking hebben op de mogelijke gevolgen van de coronacrisis tot december 2021. Ten 

slotte worden in het derde deel becijferde prognoses voorgesteld over de evolutie van het aantal NWWZ’s in 

het Brussels Gewest tegen eind 2021. 

5 https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-six-assouplissements-esperes-du-codeco/10287123.html

6 https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_comite-de-concertation-la-plupart-des-decisions-reportees-a-la-se-
maine-prochaine-le-couvre-feu-est-reduit-de-minuit-a-5h-en-wallonie-a-partir-du-1er-mars?id=10706880

7 https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/entre-t-on-dans-la-troisieme-vague-de-covid/10287845.html

8  https://www.lesoir.be/357901/article/2021-02-28/coronavirus-couvre-feu-et-reouvertures-ce-qui-change-le-1er-mars

9 https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-le-couvre-feu-maintenu-de-22h-a-6h-au-moins-jusque-fin-mars?id=10715818

10 https://www.lalibre.be/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-des-chiffres-rassurants-les-experts-font-le-point-603e07bf9978e2610af94055

11 https://www.lalibre.be/belgique/societe/voici-le-calendrier-de-deconfinement-acte-par-le-comite-de-concertation-60426f067b50a62acfcf6804

12 https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/ecoles-commerces-metiers-de-contact-voici-les-decisions-prises-par-le-codeco/10293239.html

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-six-assouplissements-esperes-du-codeco/10287123.html
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_comite-de-concertation-la-plupart-des-decisions-reportees-a-la-semaine-prochaine-le-couvre-feu-est-reduit-de-minuit-a-5h-en-wallonie-a-partir-du-1er-mars?id=10706880
https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus/detail_comite-de-concertation-la-plupart-des-decisions-reportees-a-la-semaine-prochaine-le-couvre-feu-est-reduit-de-minuit-a-5h-en-wallonie-a-partir-du-1er-mars?id=10706880
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/entre-t-on-dans-la-troisieme-vague-de-covid/10287845.html
https://www.lesoir.be/357901/article/2021-02-28/coronavirus-couvre-feu-et-reouvertures-ce-qui-change-le-1er-mars
https://www.rtbf.be/info/regions/bruxelles/detail_bruxelles-le-couvre-feu-maintenu-de-22h-a-6h-au-moins-jusque-fin-mars?id=10715818
https://www.lalibre.be/belgique/societe/coronavirus-en-belgique-des-chiffres-rassurants-les-experts-font-le-point-603e07bf9978e2610af94055
https://www.lalibre.be/belgique/societe/voici-le-calendrier-de-deconfinement-acte-par-le-comite-de-concertation-60426f067b50a62acfcf6804
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/ecoles-commerces-metiers-de-contact-voici-les-decisions-prises-par-le-codeco/10293239.html
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DEEL 1 - Algemene stand van zaken

1.1 Evolutie van de gezondheidssituatie in maart 2021 

Verdeeld in drie fasen, van maart tot mei 2021, werd een exitstrategie bekendgemaakt na het overlegcomité 

op 5 maart 2021. Naar aanleiding van de toename van het aantal gevallen werd de strategie echter gewijzigd en 

werd tijdens de overlegcomités van 19 en 24 maart besloten tot nieuwe lockdownmaatregelen voor vier weken. 

De volgende maatregelen werden genomen1314.

13 https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/nous-avancons-vers-le-printemps-de-la-liberte-voici-le-calendrier-de-deconfinement-pre-
sente-par-de-croo/10289071#756889

14 La Libre Belgique, « Commerce, écoles, stages… Retour sur les mesures qui ont plongé la Belgique dans son troisième confinement », 
25 maart 2021.

15 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enseignement-les-3e-et-4e-secondaire-pourront-retourner-a-l-ecole-a-temps-plein-des-le-29-
mars?id=10715561

 ` Exitfase 1 (maart): nauwelijks begonnen, nu al 

verstoord  

Op 8 maart werd de buitenbubbel uitgebreid tot 10 

personen en werden de fotografen en privésauna’s 

heropend, waarbij de laatste alleen werden toege- 

staan aan mensen die onder hetzelfde dak wonen. 

Jacuzzi’s, stoomcabines en hammams bleven echter 

ontoegankelijk. 

Op 27 maart wordt de buitenbubbel voor een periode 

van vier weken weer tot 4 teruggebracht en mogen 

niet-essentiële winkels hun klanten (in beperkte aan-

tallen) alleen nog op afspraak ontvangen of moeten 

zij gebruik maken van click-and-collect (leveringen 

zijn ook nog steeds mogelijk). Essentiële winkels 

zijn onder meer apotheken, levensmiddelenwinkels, 

hygiënewinkels, stoffenwinkels, doe-het-zelfzaken, 

telecomwinkels, bloemisten, tuincentra en boekwin-

kels. De contactberoepen worden opnieuw verzocht 

hun deuren te sluiten voor ten minste dezelfde periode.

Wat het onderwijs betreft, was er sprake van een 

(gedeeltelijke of volledige) hervatting van de klas-

sikale lessen voor leerlingen van de middelbare 

school15, ‘kwetsbare’ leerlingen en leerlingen van het 

hoger onderwijs, maar alle klassikale lessen (kleu-

terschool, lager, middelbaar en hoger onderwijs) zijn 

van 29 maart tot en met 2 april opgeschort, alleen de 

kleuterscholen blijven open. Aangezien de paasva-

kantie zou plaatsvinden van 3 tot en met 18 april, 

begon die dus een week eerder.

 ` Exitfase 2 (april): ‘Buitenplan’ uitgesteld maar 

hervatting van de niet-essentiële reizen

Het ‘buitenplan’ dat op 1 april in werking moest tre-

den, werd uitgesteld. Dit plan stipuleert dat de geor-

ganiseerde openluchtactiviteiten kunnen worden 

hervat met een beperking van het aantal personen: 

maximaal 10 in de privésfeer, maximaal 25 voor 

jeugdkampen en 50 voor cultuur en erediensten. 

Voor de paasvakantie zijn stages, jeugdkampen en 

buitenschoolse activiteiten nog steeds toegestaan, 

maar alleen in groepen van maximaal 10 personen en 

zonder overnachting. De pretparken en markten die 

https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/nous-avancons-vers-le-printemps-de-la-liberte-voici-le-calendrier-de-deconfinement-presente-par-de-croo/10289071#756889
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/nous-avancons-vers-le-printemps-de-la-liberte-voici-le-calendrier-de-deconfinement-presente-par-de-croo/10289071#756889
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enseignement-les-3e-et-4e-secondaire-pourront-retourner-a-l-ecole-a-temps-plein-des-le-29-mars?id=10715561
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_enseignement-les-3e-et-4e-secondaire-pourront-retourner-a-l-ecole-a-temps-plein-des-le-29-mars?id=10715561
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ook in dit ‘buitenplan’ hadden kunnen worden opgeno-

men, moeten dus noodgedwongen gesloten blijven.

Het verbod op niet-essentiële reizen is intussen 

opnieuw verlengd tot 18 april 2021, ondanks het feit dat 

de Europese Commissie verklaarde ‘verrast’ te zijn over 

deze verdere verlenging van het verbod op niet-essen-

tiële reizen16. Na deze datum zou reizen, hoewel weer 

mogelijk, nog steeds sterk moeten worden afgeraden. 

Wat het onderwijs betreft, moeten kleuters, de lagere 

en de middelbare scholieren vanaf 19 april weer elke 

dag naar school gaan.

16 https://www.lesoir.be/359493/article/2021-03-08/voyages-non-essentiels-la-commission-surprise-par-la-nouvelle-prolongation-belge

17 De federale en regionale ‘coronasteun’ wordt geactualiseerd in de gids van de krant Echo over coronasteun. https://www.lecho.be/
dossiers/coronavirus/aides-entreprise-independant.html

18 https://www.liantis.be/nl/nieuws/kernkabinet-beslist-nieuwe-en-verlengde-steunmaatregelen-voor-werkgevers en https://www.lian-
tis.be/nl/nieuws/kernkabinet-beslist-nieuwe-en-verlengde-steunmaatregelen-voor-zelfstandige-ondernemers

19 L’Echo, ”Nouvelles aides pour les commerces fermés: double droit passerelle acquis, primes en discussion“, 24 maart 2021.

 ` Exitfase 3 (mei): ‘Binnenplan’ en sectorale 

openstelling gehandhaafd

Ondanks de heropflakkering van het virus blijft de 

datum voor de volledige heropening van de restau-

rants en cafés van ten vroegste 1 mei gehandhaafd. 

Deze datum, die als de vroegst mogelijke wordt opge-

geven, kan worden aangepast naargelang de ontwik-

keling van de gezondheidssituatie. De heropening 

zal gebeuren volgens nog vast te stellen protocollen, 

zowel wat de consumptie binnen als buiten het eta-

blissement betreft. Ook de cultuursector en fitness-

zalen zouden vanaf 1 mei weer open kunnen gaan.

1.2  Opvolging van steunmaatregelen van de overheid 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 hebben de verschillende institutionele bevoegdheids- 

niveaus in België een veelheid aan economische steunmaatregelen gelanceerd. Terwijl sommige daarvan zijn 

afgeschaft, zijn andere in de loop der tijd gewijzigd, uitgebreid en verlengd. In dit deel wordt een niet-uitputtend 

overzicht gegeven van de belangrijkste ‘coronamaatregelen’ die op het moment van schrijven van kracht 

zijn, uitgaande van de federale regering en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Geweste17. 

A. Federale regering

Op 12 februari 2021 riep de federale regering 

diverse steunmaatregelen in het leven en keurde 

zij nieuwe maatregelen goed voor zelfstandigen 

zonder personeel en voor werkgevers en hun werk-

nemers18. 

Naar aanleiding van de nieuwe lockdownperiode die 

op 27 maart ingaat, zouden niet-essentiële winkels 

nieuwe steun kunnen krijgen19.

 ` Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werkgevers kunnen gebruik maken van tijdelijke 

werkloosheid wegens overmacht tot 30 juni 2021, 

https://www.lesoir.be/359493/article/2021-03-08/voyages-non-essentiels-la-commission-surprise-par-la-nouvelle-prolongation-belge
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/aides-entreprise-independant.html
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/aides-entreprise-independant.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/nouvelles-aides-pour-les-commerces-fermes-double-droit-passerelle-acquis-primes-en-discussion/10293373.html
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ongeacht de sector waarin zij actief zijn, volgens de 

vereenvoudigde procedure20. De toegangsvoorwaar-

den zijn zelfs verruimd, aangezien werknemers in de 

sector van de dienstencheques en het leerlingen- 

vervoer nu halve dagen tijdelijke werkloosheid kun-

nen opnemen. 

Voorts zij opgemerkt dat de tijdelijke vermindering 

van de bedrijfsvoorheffing op tijdelijke werkloosheid-

suitkeringen wordt gehandhaafd en verlengd: op tij-

delijke werkloosheidsuitkeringen die tussen 1 januari 

2021 en 30 juni 2021 worden betaald, zal 15% wor-

den ingehouden (in plaats van 26,75% onder nor-

male omstandigheden)21.

 ` Overbruggingsrecht(en) voor zelfstandigen

Ter ondersteuning van zelfstandigen, helpers en 

meewerkende echtgenoten die hun activiteiten volle-

dig hebben moeten stopzetten als gevolg van de 

diverse coronamaatregelen die de federale regering 

heeft genomen, is het ‘crisis-overbruggingsrecht’ 

verlengd tot 31 juni 2021. Op 26 februari 2021 heeft 

de federale ministerraad immers een ontwerp van 

koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de verlen-

ging van de steunmaatregelen voor zelfstandigen tot 

30 juni 2021, in de zin van het overbruggingsrecht.

Vanaf januari 2021 is het gebaseerd op drie pijlers22: 

1. het crisis-overbruggingsrecht in geval van qua-

rantaine of kinderopvang; 2. het crisis-overbrug-

20 https://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-gouvernement-federal-annonce-le-prolongement-des-mesures-de-soutien-jusqu-a-la-fin-
juin-1279117.aspx

21 https://www.bdo.be/nl-be/nieuws/2021/coronasteun-voor-ondernemingen-(update)

22 https://www.liantis.be/fr/corona/droit-passerelle

23 L’Echo, « Les indépendants risquent d’être privés du double droit passerelle », 30 maart 2021.

24 L’Echo, « Le double droit passerelle soumis à des conditions strictes », 30 maart 2021.

25 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/la-chambre-approuve-la-reforme-de-la-prj/10290615.html

gingsrecht in geval van een aanzienlijk omzetver-

lies (40%); 3. het dubbele overbruggingsrecht voor 

zelfstandigen die verplicht gesloten zijn of afhanke-

lijk zijn van een verplicht gesloten sector. 

De tijdelijke versoepelingen van het klassieke 

overbruggingsrecht (starter / cumul met vervan-

gingsinkomen / gelijkstelling pensioen) werden ook 

verlengd tot 30 juni 2021.

De niet-essentiële winkels die sinds 27 maart 2021 

hun klanten uitsluitend op afspraak mogen ontvan-

gen, worden geacht open te zijn en zouden dus geen 

recht hebben op het dubbele overbruggingsrecht 

(in tegenstelling tot de horecasector en de contact- 

beroepen)23.Alleen winkels die kunnen aantonen dat 

het onmogelijk is hun klanten op afspraak te ontvan-

gen, zullen aanspraak kunnen maken op het dubbele 

overbruggingsrecht24. Indien ontvangst op afspraak 

mogelijk is, zullen zij alleen gebruik kunnen maken 

van het ‘enkelvoudige’ overbruggingsrecht, indien zij 

aan de bovengenoemde voorwaarde voldoen.

 ` Einde van het moratorium op faillisse-

menten: hervorming van de procedure van 

gerechtelijke reorganisatie (PGR)25

Het moratorium op faillissementen, dat sinds april 

2020 van kracht is, is op 31 januari 2021 officieel 

verstreken. Als gevolg daarvan heeft de regering 

de procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) 

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-gouvernement-federal-annonce-le-prolongement-des-mesures-de-soutien-jusqu-a-la-fin-juin-1279117.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/societe/le-gouvernement-federal-annonce-le-prolongement-des-mesures-de-soutien-jusqu-a-la-fin-juin-1279117.aspx
https://www.liantis.be/fr/corona/droit-passerelle
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-double-droit-passerelle-soumis-a-des-conditions-strictes/10294603.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/la-chambre-approuve-la-reforme-de-la-prj/10290615.html
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hervormd, onder meer door deze flexibeler te maken.

Dankzij de PGR kan een onderneming in moeilijk- 

heden zich tegen haar schuldeisers beschermen 

en een reorganisatie doorvoeren. De hervorming, 

die niet unaniem werd gesteund26, heeft tot doel 

bepaalde ondernemingen, met name kleine en mid-

delgrote ondernemingen, in staat te stellen een fail-

lissement te vermijden door met hun schuldeisers 

een akkoord over een reddingsplan te bereiken. Ze 

voorziet ook in de mogelijkheid voor ondernemingen 

in moeilijkheden om naar eigen goeddunken een 

beroep te doen op bemiddeling en een tot PGR’s 

uitgebreide belastingvrijstelling bij minnelijke schik-

king en niet langer alleen bij rechterlijke beslissing. 

Op 3 maart 2021 heeft de Economische Commissie 

van de Kamer de nieuwe procedure in tweede lezing 

26 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/une-prj-plus-souple-permettra-t-elle-d-eviter-une-deferlante-de-fail-
lites/10282712.html et https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-justice-tres-critique-sur-le-dispositif-mis-en-place-pour-eviter-
les-faillites-601aa50f9978e227dffcc325

27 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-moratoire-de-fait-continue-de-brider-les-faillites/10287988.html

28 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/bruxelles-degage-un-nouveau-train-d-aides-de-74-millions/10278821

29 https://www.lesoir.be/360229/article/2021-03-11/coronavirus-le-gouvernement-bruxellois-debloque-111-millions-supplementaires

30 Besluit van 16 februari 2021 betreffende steun aan ondernemingen die niet-essentiële activiteiten uitoefenen in het kader van de ge-
zondheidscrisis COVID-19.

goedgekeurd. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk op 

vrijdag 12 maart 2021 door de Kamer goedgekeurd.

Niettemin wijst Graydon erop dat, ondanks het 

einde van het moratorium eind januari 2021 en het 

ontbreken van een versoepelde PGR-procedure in 

februari 2021, «als we januari en februari van dit 

jaar bij elkaar optellen, we uitkomen op 999 faillis-

sementen, wat -49% is ten opzichte van dezelfde 

periode in 2020»27. Afgezien van het effect van 

andere overheidsmaatregelen is dit lage aantal fail-

lissementen dan ook een teken dat «er de facto nog 

steeds een stilzwijgend moratorium is». De belastin-

gautoriteiten en de RSZ hebben besloten geen gere-

chtelijke stappen te ondernemen tegen ondernemin-

gen die hun fiscale en socialezekerheidsschulden 

niet hebben betaald tegen 31 maart 2021.

B. Brussels Gewest 

Op 21 januari 2021 kondigde het Brussels Gewest 

een nieuwe steunregeling (variabele premies) aan 

ten belope van 74 miljoen euro naar rato van het 

aantal banen en het omzetverlies in de sectoren 

die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis, 

namelijk de horeca en een deel van hun toeleve-

ranciers, toeristische accommodatie en bedrijven 

die actief zijn in evenementen, cultuur, toerisme en 

discotheken28. In maart 2021 heeft de Brusselse 

regering dan in haar nieuwe besluit over de zoge-

naamde ‘Tetra’-premies het budget met 37 miljoen 

euro verhoogd tot een totaal van 111 miljoen euro29.

Tot en met 25 maart 2021 biedt het Brussels Gewest 

onder bepaalde voorwaarden ook een Covid-pre-

mie aan bepaalde zogenaamde ‘niet-essentiële’ 

sectoren30 die op 2 november 2020 moesten sluiten 

wegens de coronacrisis (ministerieel besluit van 28 

oktober 2020). Er zij op gewezen dat indien aan 

een onderneming de regionale premie voor contact- 

beroepen is toegekend, een forfaitair bedrag van 

1.500 euro in mindering zal worden gebracht bij de 

berekening van de bovenvermelde premie. 

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/une-prj-plus-souple-permettra-t-elle-d-eviter-une-deferlante-de-faillites/10282712.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/une-prj-plus-souple-permettra-t-elle-d-eviter-une-deferlante-de-faillites/10282712.html
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-justice-tres-critique-sur-le-dispositif-mis-en-place-pour-eviter-les-faillites-601aa50f9978e227dffcc325
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/la-justice-tres-critique-sur-le-dispositif-mis-en-place-pour-eviter-les-faillites-601aa50f9978e227dffcc325
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/economie/le-moratoire-de-fait-continue-de-brider-les-faillites/10287988.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/bruxelles-degage-un-nouveau-train-d-aides-de-74-millions/10278821
https://www.lesoir.be/360229/article/2021-03-11/coronavirus-le-gouvernement-bruxellois-debloque-111-millions-supplementaires
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DEEL 2 - Verloop van de scenario’s

31 https://plus.lesoir.be/363341/article/2021-03-28/shopping-
sur-rdv-comeos-evoque-un-desastre-avec-une-chute-du-chiffre-
daffaires?from_direct=true

Voor deze vierde editie zijn twee scenario’s geko-

zen die een mogelijke evolutie van de situatie tot 

eind 2021 voorspellen. Net als bij de vorige edities 

is de presentatie van deze scenario’s in twee delen 

opgesplitst. 

In de eerste, meer kwalitatieve editie, worden de 

verschillende hypotheses gepresenteerd die de sce-

nario’s vormen en van elkaar onderscheiden. Deze 

eerste stap is van essentieel belang, aangezien de 

uitwerking van kwantitatieve prognoses afhanke-

lijk is van een reeks contextuele variabelen die van 

invloed zullen zijn op de volgende maanden van de 

coronacrisis en de evolutie van het aantal NWWZ. 

Zoals in vorige edities reeds is aangegeven, is deze 

methode nog steeds de meest geschikte, aangezien 

de komende maanden in verschillende opzichten 

worden gekenmerkt door een relatieve onzekerheid 

die een negatieve invloed kan hebben op de exit-

planning en het verdere herstel van de economische 

activiteit. 

In de eerste plaats werd het epidemiologische 

nieuws de laatste weken gekenmerkt door stijgende 

cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuis- 

opnames. Deze verslechtering van de situatie en de 

nieuwe lockdownmaatregelen die eind maart 2021 

volgden, vergroten de onzekerheid over de evolutie 

van de situatie op korte en middellange termijn.

Ten tweede zijn er op het moment van schrijven nog 

veel onduidelijkheden over de vaccinatiecampagne. 

Door de betrekkelijk trage start van de vaccinatie-

campagne, die de afgelopen weken weliswaar in een 

stroomversnelling is geraakt, is het onzeker of het 

door de overheid gestelde doel om tegen het einde 

van de zomer 70% van de mensen te vaccineren, zal 

worden gehaald. 

Hoewel tijdens het overlegcomité van 24 maart 

2021 werd besloten de scholen een week voor de 

paasvakantie te sluiten, niet-medische contactbe-

roepen beperkingen op te leggen en niet-essentiële 

winkels te verplichten hun klanten tot 25 april alleen 

op afspraak te ontvangen (wat volgens Comeos 

neerkomt op een derde sluiting31), hebben andere 

sectoren (vooral wat betreft het nachtleven en de 

evenementensector) nog steeds geen enkel voor- 

uitzicht op een volledige of gedeeltelijke hervatting 

van hun activiteit. Bovendien is het vooruitzicht van 

de heropening van de horeca op 1 mei ook zeer 

onzeker. Om aan deze onzekerheid het hoofd te 

bieden, heeft de regering verschillende sociaal-eco-

De twee scenario’s zijn elk gebaseerd op wat er 

allemaal kan gebeuren na het overlegcomité van 

24 maart 2021: 

 ` de geleidelijke herstart voor een deel van de 

economie vanaf mei, gecombineerd met een 

versoepeling van de maatregelen vanaf de 

zomer van 2021; 

 ` een verlenging van de lockdownmaatrege-

len in combinatie met een verlenging van de 

sociaal-economische steunmaatregelen om 

de Brusselse economie tot eind 2021 in leven 

te houden.

https://plus.lesoir.be/363341/article/2021-03-28/shopping-sur-rdv-comeos-evoque-un-desastre-avec-une-chute-du-chiffre-daffaires?from_direct=true
https://plus.lesoir.be/363341/article/2021-03-28/shopping-sur-rdv-comeos-evoque-un-desastre-avec-une-chute-du-chiffre-daffaires?from_direct=true
https://plus.lesoir.be/363341/article/2021-03-28/shopping-sur-rdv-comeos-evoque-un-desastre-avec-une-chute-du-chiffre-daffaires?from_direct=true
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nomische steunmaatregelen verlengd tot eind juni 

2021. De verlenging of, integendeel, de geleidelijke 

afschaffing ervan na die datum, kan ook een sterke 

invloed hebben op de evolutie van het aantal NWWZ 

aan het eind van het jaar.

2.1 Eerste scenario: een derde lockdown van korte duur en een geleidelijke 
herstart van de economie vanaf mei

De belangrijkste hypothese van dit eerste scenario is dat, dankzij de nieuwe lockdown waartoe de overheid 

heeft besloten tijdens het overlegcomité van 24 maart 2021, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames 

in de maand april aanzienlijk daalt. Deze positieve ontwikkeling zou de politieke autoriteiten in staat stellen 

de lockdown op 25 april, zoals voorzien, te beëindigen en het in het overlegcomité van 5 maart 2021 vastges-

telde tijdschema voor de geleidelijke exit gedeeltelijk na te leven, en dan in het bijzonder de hervatting 

van de activiteit van de horecasector vanaf 1 mei. Het vooruitzicht van een openstelling voor andere secto-

ren, zoals de cultuursector, zal echter worden uitgesteld om de potentiële toename van het aantal positieve 

gevallen na de eerste exitfasen binnen de perken te houden.

A. Snel bereiken van een hoge vaccinatiegraad waardoor een geleidelijke exit 
mogelijk wordt

In dit eerste scenario worden de voornaamste punten 

van zorg met betrekking tot de vaccinatiecampagne 

weggenomen (leveringsvertragingen, goedkeuring 

van nieuwe kandidaat-vaccins 

naast die welke tot nu toe zijn 

gebruikt, meer steun bij het 

publiek over de mogelijkheid 

om zich te laten vaccineren). 

De versnelling van de vacci-

natiecampagne maakt het dus 

mogelijk een voldoende mate 

van immuniteit te bereiken om 

aan het begin van de zomer 

aan een geleidelijke exit te 

beginnen. Versoepelingen met betrekking tot het 

sociale leven, zoals de uitbreiding van de sociale 

bubbel of het opheffen van de avondklok, zouden 

kunnen worden afgekondigd. Dit tijdschema is des te 

belangrijker omdat het de regering in staat zal stellen 

het verbod op niet-essentiële reizen definitief op 

te heffen. Deze voorwaarde 

is dan ook van essentieel 

belang om een aanzienlijke 

heropleving van het Europese 

toerisme te garanderen en, 

bij dezelfde gelegenheid, een 

hervatting van de activiteiten 

van de actoren in de sector, 

ook al blijven er op het moment 

van dit schrijven nog twijfels 

bestaan over het effect dat 

de invoering van een vaccinpaspoort op Europees 

niveau, zoals voorgesteld door de Europese Com-

missie, zou kunnen hebben.

«In dit eerste scenario 
maakt de versnelling van de 
vaccinatiecampagne het dus 
mogelijk een voldoende mate 

van immuniteit te bereiken 
om aan het begin van de 

zomer aan een geleidelijke 
exit te beginnen» 
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Dit ‘optimistische’ scenario gaat echter uit van een 

grotere exit vanaf het laatste kwartaal van 2021, 

het door de autoriteiten voorspelde tijdstip waarop 

70% van de Belgen zal zijn gevaccineerd. Pas in dit 

stadium kan weer naar het ‘normale’ leven worden 

teruggekeerd.

B. Een heropening van de scholen aan het eind van de paasvakantie

De epidemiologische situatie dwingt de overheid 

er niet toe de sluiting van het basisonderwijs na de 

paasvakantie te verlengen. Hoewel de vervroegde 

sluiting van de scholen een week vóór de vakantie 

sommige ouders ertoe zal hebben gedwongen hun 

toevlucht te nemen tot tijdelijke werkloosheid met het 

oog op kinderopvang, zal het effect daarvan op de 

gezinsconsumptie uiterst beperkt zijn.

C. Een geleidelijke versoepeling van het verplichte telewerk

Ondanks de verbetering van de gezondheidssitua-

tie in de maand april en de positieve evolutie van de 

vaccinatiecampagne, zullen de federale regering en 

de gefedereerde entiteiten besluiten de verplichting 

tot telewerk tot eind augustus te handhaven, ter 

compensatie van de versoepelingen die vanaf mei 

werden afgekondigd om het herstel van de econo-

mische activiteit in bepaalde sectoren mogelijk te 

maken. Aan het eind van de zomer zal dit geleidelijk 

worden verminderd, hoewel het sterk aanbevolen 

blijft tot eind 2021, totdat er daadwerkelijk groeps- 

immuniteit is bereikt.

D. Een geleidelijk herstel van de sectoren die hun activiteiten tot dusver hebben 
moeten stopzetten

 ` Dankzij de gunstige ontwikkeling van de 

gezondheidssituatie in de maand april kunnen de 

overheidsinstanties toestaan dat niet-essentiële 

winkels en niet-medische contactberoepen 

(kappers, barbiers) vanaf 25 april weer volle-

dig opengaan. Ondanks deze stap achteruit ten 

opzichte van het door het overlegcomité van 5 

maart 2021 vastgestelde tijdschema voor de exit, 

zal de verbetering van de situatie het mogelijk 

maken het tijdschema voor de exit voor bepaalde 

sectoren gedeeltelijk na te leven, terwijl die voor 

andere sectoren enigszins zal worden uitgesteld. 

Deze geleidelijke en hoognodige herstart van hun 

activiteiten zal echter pas in het tweede kwartaal 

van 2021 plaatsvinden. 

 ` De horecasector zal dus, zoals gepland, op 1 

mei zijn activiteit kunnen hervatten, ook al zal deze 

hervatting geleidelijk verlopen en een verschillende 

impact hebben op de verschillende segmenten ervan.

Restaurants zullen hun deuren kunnen openen 

volgens een strikt hygiëneprotocol in combinatie met 

sneltests om de goede gezondheid van de klanten 

te waarborgen (en hen gerust te stellen). De aanbe-

volen overschakeling op telewerken vanaf september 

zou leiden tot een verdere toename van het aantal 

werknemers dat in het laatste kwartaal van 2021 op 

de werkplek aanwezig is en zou de consumptie in 

de winkels en horecagelegenheden van het Brussels 

Gewest gedeeltelijk stimuleren. 
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Cateringbedrijven zullen weer een ‘klassieke’ 

catering kunnen aanbieden binnen bedrijven. De 

handhaving van het verplichte telewerk tot het einde 

van de zomer zal hen echter niet in staat stellen hun 

activiteit volledig te herstarten en ondanks de over-

schakeling op aanbevolen telewerk vanaf september 

kan de waarschijnlijke veralgemening van structureel 

telewerk na de crisis de vraag naar hun diensten bij 

de bedrijven doen afnemen32. 

Hotels, hoewel nooit volledig gesloten, zullen moeten 

wachten tot de zomervakantie om hopelijk Europese 

toeristen te zien toevloeien. Er zullen dus reclame-

campagnes nodig zijn om hen aan te trekken, aan-

gezien de hotels in Brussel hoofdzakelijk afhankelijk 

zijn van het zakentoerisme, een vorm van toerisme 

die over het algemeen een dip kent in de zomer en 

waarvoor volgens sommige ramingen meer dan een 

derde van de zakenreizen in de komende jaren zou 

kunnen verdwijnen33. Op Brussels niveau zouden de 

besprekingen over economische steunmaatregelen 

in het kader van het herstelplan van Visit.brussels 

zich kunnen toespitsen op een tweede overnach-

ting aangeboden aan toeristen die tijdens de zomer 

in Brussel verblijven34. Zoals besproken in de Focus 

Horeca35, zal dit segment de komende jaren echter 

waarschijnlijk een herziening van zijn businessmodel 

moeten ondergaan. 

 ` Bovendien zal de hervatting van het Europese 

toerisme tijdens de zomer, hoewel omkaderd 

door de invoering van een vaccinatiepaspoort op 

Europees niveau, naar aanleiding van de versnelling 

32   view.brussels (2020), Covid-19 - Focus Horeca: Wat is de mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de horeca in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest?, Analysenota en sectorale vooruitzichten, december 2020.

33 https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-cinq-impacts-positifs-de-la-crise-sanitaire/10290876.html?utm_campaign=NOUVEAU-
SUR&utm_medium=email&utm_source=SIM&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&M_
BT=1230680461423

34 https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/l-hotellerie-jamais-fermee-mais-plus-touchee-que-les-autres-secteurs-de-l-
horeca/10291964.html

35 view.brussels, op. cit.

van de vaccinatiecampagne een positieve invloed 

hebben op de activiteit van de luchthaven van 

Brussel, maar ook van de reisbureaus. Deze zijn 

hard getroffen door de beslissing van de politieke 

autoriteiten om niet-essentiële reizen te verbieden 

tot het einde van de paasvakantie. Hoewel dit ver-

bod vervolgens werd opgeheven, zal moeten worden 

gewacht op het begin van de zomerperiode voor een 

echte hervatting van de activiteiten.

 ` Bovendien zullen de culturele activiteiten in 

de open lucht eind mei kunnen worden hervat om 

voordeel te halen uit het gunstige weer dat gewoonlijk 

gepaard gaat met het eind van de lente en het begin 

van de zomer. Andere delen van de culturele sector, 

die zich meestal binnen afspelen, zoals theaters en 

bioscopen, alsook fitnesscentra, zullen begin juni 

eveneens hun activiteiten kunnen hervatten, ook al 

zullen hun uitbaters wegens de epidemie nog niet in 

staat zijn de zalen volledig te vullen, waardoor hun 

rentabiliteit in het gedrang komt. Pas in het laatste 

kwartaal van 2021 en bij een voldoende hoog vaccina-

tiepercentage zullen deze beperkingen voor binnen-

landse activiteiten geleidelijk worden opgeheven.

 ` Hoewel de evenementensector op het moment 

waarop dit verslag wordt geschreven nog geen reële 

vooruitzichten heeft op een hervatting van de acti-

viteiten, zal deze sector in de zomerperiode opnieuw 

van start kunnen gaan, hoewel de organisatie van de 

verschillende evenementen volgens een zeer strikt 

protocol zal moeten verlopen. Sommige festivals 

zullen met een beperkt publiek worden gehouden, 

https://www.actiris.brussels/media/h5na5lef/2020_12_view_brussels_focus-horeca-nl_cpr-h-68A2AB12.pdf
https://www.actiris.brussels/media/h5na5lef/2020_12_view_brussels_focus-horeca-nl_cpr-h-68A2AB12.pdf
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-cinq-impacts-positifs-de-la-crise-sanitaire/10290876.html?utm_campaign=NOUVEAUSUR&utm_medium=email&utm_source=SIM&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&M_BT=1230680461423
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-cinq-impacts-positifs-de-la-crise-sanitaire/10290876.html?utm_campaign=NOUVEAUSUR&utm_medium=email&utm_source=SIM&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&M_BT=1230680461423
https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/les-cinq-impacts-positifs-de-la-crise-sanitaire/10290876.html?utm_campaign=NOUVEAUSUR&utm_medium=email&utm_source=SIM&utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=&utm_term=&M_BT=1230680461423
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/l-hotellerie-jamais-fermee-mais-plus-touchee-que-les-autres-secteurs-de-l-horeca/10291964.html
https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/federal/l-hotellerie-jamais-fermee-mais-plus-touchee-que-les-autres-secteurs-de-l-horeca/10291964.html
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terwijl andere festivals met een internationale repu-

tatie naar het laatste kwartaal van 2021 zullen wor-

den verschoven om de capaciteit te vergroten. Het 

Tomorrowland-festival is hier een perfect voorbeeld 

van, aangezien de organisatoren al hebben besloten 

36 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-le-festival-tomorrowland-reporte-fin-aout-debut-septembre?id=10721466

de editie van 2021 uit te stellen tot eind augustus of 

begin september36. Hoewel dergelijke festivals niet in 

het Brussels Gewest worden georganiseerd, leveren 

ze het Gewest onrechtstreeks heel wat financiële 

voordelen op. 

E. Geleidelijke beperking van vervangingsinkomens

Hoewel economische steunmaatregelen zoals tijde-

lijke werkloosheid en het overbruggingsrecht tot 30 

juni 2021 werden verlengd, zou de geleidelijke exit 

een geleidelijke terugkeer naar de arbeidsmarkt 

mogelijk maken van werknemers en zelfstandi-

gen wier activiteit was opgeschort. Verwacht wordt 

dat er vanaf mei minder beroep zal worden gedaan 

op vervangingsinkomens zoals tijdelijke werkloos-

heid en overbruggingsrecht. Deze maatregelen 

zullen niet langer worden verlengd, behalve voor 

de sectoren die het hardst door de crisis zijn getrof-

fen, zoals de horeca en cultuur, waarvoor de steun 

nog beperkt toegankelijk zal zijn tot eind 2021. 

Bovendien zouden de exitmaatregelen leiden tot een 

heropleving van de consumptie, temeer daar de door 

de Nationale Bank van België vastgestelde indicator 

van het consumentenvertrouwen aangeeft dat deze 

is teruggekeerd naar het niveau van vóór de crisis.

2.2 Tweede scenario: een derde langdurige lockdown en een Brusselse 
economie die tot het einde van het jaar in het slop zal zitten

In dit tweede scenario blijft de gezondheidssituatie verslechte-

ren, ondanks de lockdownmaatregelen die de overheid sinds 

26 maart heeft genomen. De vaccinatiecampagne verloopt 

niet sneller dan verwacht en remt de toename van het aantal 

positieve gevallen en ziekenhuisopnames niet af, waardoor het 

ziekenhuissysteem verder verzwakt. Deze situatie dwingt de 

federale autoriteiten om de lockdown te verlengen. Een moge-

lijke optie zou zijn de lockdown na 25 april met 4 weken 

te verlengen (tot half mei). Daarom kan een gefaseerde exit 

niet vóór die datum worden overwogen en zou deze meer gespreid zijn dan in het eerste scenario. Een nor-

maal herstel van de economische activiteit zou derhalve niet worden waargenomen in 2021. Om het aantal 

faillissementen en ontslagen tot een minimum te beperken, beslissen de federale autoriteiten de economische 

steunmaatregelen te verlengen tot het einde van het jaar. De Belgische economie, en dus ook de Brusselse 

economie, blijft nog steeds in het slop zitten.

«In dit 2de scenario zouden de 
verslechtering van de gezond-
heidssituatie en het uitstel van 
de vaccinatiedoelstellingen een 
normaal herstel van de econo-
mische activiteit in 2021 niet 

mogelijk maken» 

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_coronavirus-le-festival-tomorrowland-reporte-fin-aout-debut-septembre?id=10721466
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A. De vaccinatiecampagne versnelt niet zoals verwacht

In tegenstelling tot het eerste scenario zullen de pro-

blemen bij de organisatie van de vaccinatiecampagne 

(leveringsvertragingen, uitstel van de goed- keuring 

van kandidaat-vaccins) ertoe leiden dat België niet in 

staat zal zijn een groepsimmuniteit te bereiken die vol-

doende wordt geacht om tegen eind 2021 een terug-

keer naar de normale situatie te kunnen verwachten. 

Deze vertragingen zullen een grote negatieve invloed 

hebben op de economische activiteit.

B. De sluiting van de scholen wordt verlengd tot eind april

In dit tweede scenario dwingt de epidemiologische 

situatie, die aan het eind van de paasvakantie nog vrij 

kwetsbaar is, de overheid ertoe de scholen tot eind 

april gesloten te houden. Ouders zouden dan ged-

wongen zijn thuis te blijven om voor hun kinderen te 

zorgen en hun studies op te volgen. Dit zou de betrok-

ken werknemers dwingen om te telewerken als hun 

baan dat toelaat, of om hun toevlucht te nemen tot 

tijdelijke werkloosheid met het oog op kinderopvang 

(geldig tot 30 juni 2021). Hoewel deze maatregel 

organisatorisch een oplossing biedt, leidt hij tot een 

inkomensdaling, die een negatief effect kan hebben 

op de consumptie van het huishouden. Ook bedrijven 

zouden de gevolgen van deze situatie ondervinden. 

Het risico dat een aanzienlijk deel van de werknemers 

afwezig is, kan de continuïteit van hun activiteiten 

in gevaar brengen. 

C. Telewerk blijft verplicht tot het einde van het jaar

In tegenstelling tot het eerste scenario zou de rege-

ring besluiten de telewerkverplichting tot eind 

2021 te handhaven. Activiteiten waarvoor het niet 

mogelijk is te telewerken, zouden verder worden uit-

gevoerd op basis van een afwijking en met strikte 

inachtneming van de gezondheidsmaatregelen. 

Deze verlenging zou negatieve gevolgen hebben 

voor winkels en horecagelegenheden in het BHG, 

die rekenden op een geleidelijke terugkeer naar de 

werkplek vanaf de zomer van 2021 om een verbete-

ring van hun omzet te zien. 

D. Een verlenging van de sluiting van bepaalde sectoren 

 ` Het voortduren van een complexe epidemiolo-

gische situatie heeft de overheidsinstanties ertoe 

gedwongen de lockdown die tijdens het overleg- 

comité van 24 maart werd afgekondigd, te verlengen 

tot medio mei. Pas daarna zullen niet-essentiële 

winkels en niet-medische contactberoepen hun 

‘normale’ activiteiten kunnen hervatten, hoewel dit 

gepaard zal gaan met nog strengere gezondheids-

protocollen dan die welke golden toen zij begin maart 

weer opengingen. Hoewel werd verwacht dat de 

aanvankelijke lockdownperiode een matig negatief 

economisch effect zou hebben, zal deze verlenging 

met één maand de doodsteek betekenen voor 

veel bedrijven die al schade hebben geleden door 
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de eerste twee sluitingen die zij sinds het begin van 

de coronacrisis hebben meegemaakt. 

 ` De horeca zal pas aan het begin van de zomer-

vakantie weer open kunnen gaan, maar zal daarbij met 

een driedubbele moeilijkheid worden geconfronteerd. 

In de eerste plaats zullen de gezondheidsprotocollen 

zeer streng zijn en zullen de horecabedrijven geen 

groot aantal klanten tegelijk kunnen ontvangen. Alleen 

degenen met terrassen zullen weer een meer duur-

zame activiteit kunnen hervatten. Vervolgens zal de 

voortzetting van de telewerkverplichting negatieve 

gevolgen blijven hebben voor alle segmenten van de 

sector. Tot slot zal de sector lijden onder een Europees 

toerisme dat zeer sterk zal worden afgeremd. Gezien 

de nog steeds uiterst broze situatie aan het einde van 

de zomervakantie kan de sector niet hopen op een 

versoepeling van de protocollen, en het verplichte 

telewerk zal de werknemers niet naar hun werkplek 

terugbrengen, met alle gevolgen van dien voor hun 

eventuele consumptie tijdens de middag.

 ` Het Europese toerisme zal tot het eind van 

het jaar een aanzienlijke vertraging kennen, omdat 

37 https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/pfe2103.pdf

alleen diegenen mogen reizen die gevaccineerd 

konden worden. Gezien de vele problemen met de 

vaccinatiecampagne in Europa, zal dit slechts een 

beperkt aantal mensen zijn. Dit zou zeer negatieve 

gevolgen hebben voor de activiteit van Brussels 

Airport en de reisbureaus, aangezien de zomer- 

periode een sleutelmoment is voor hun activiteit. 

Tegen het einde van de zomer kan het aantal reizen 

weer toenemen naarmate het vaccinatiepercentage 

stijgt. Alleen tijdens de eindejaarsvakantie zullen de 

spelers van de sector de achterstand enigszins kun-

nen inhalen.

 ` De cultuursector en de evenementensector 

zullen tot het einde van de zomer moeten wachten 

om hun activiteiten te kunnen hervatten, onder een 

strikt protocol.

Het voortduren van de crisis en de daarmee gepaard 

gaande economische vertraging zouden de bedrijven 

in een reeks sectoren verder verzwakken. Zonder de 

voortzetting van de economische steunmaatrege-

len tot het einde van het jaar zou het aantal faillisse-

menten zeer hoog zijn geweest. 

E. Een verlenging van de economische steunmaatregelen tot het einde van het jaar

De beslissing van de overheid om de verschillende exit-

fasen drastisch te vertragen, waardoor een normaal 

herstel van de economische activiteit tegen het eind 

van het jaar niet mogelijk zal zijn, zal gepaard gaan met 

een verlenging van de economische steunmaatregelen 

tot 31 december 2021. Aangezien nog steeds een groot 

aandeel werknemers hierop een beroep zal moeten 

doen, zullen zij niet over al het inkomen kunnen beschik-

ken dat zij al werkend hadden kunnen verdienen. Dit 

zou bovenop de werknemers komen die inkomen heb-

ben verloren als gevolg van het verlies van hun baan. 

De index van het consumentenvertrouwen zal tegen 

maart 202137 weliswaar opnieuw zijn teruggekeerd naar 

het niveau van vóór de crisis, maar zou opnieuw dalen 

tot een blijvend laag niveau. Het inkomensverlies van 

de werknemers zou ook het consumptieniveau van de 

huishoudens doen dalen. De verslechtering van deze 

twee indicatoren zou een negatief effect hebben op 

de consumptie in de tweede helft van 2021 en zou de 

reeds verzwakte sectoren hard treffen. 

https://www.nbb.be/doc/dq/f/dq3/histo/pfe2103.pdf
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DEEL 3 - Prognoses van de evolutie van de NWWZ 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

Zoals in de vorige edities van het verslag worden in een tweede fase kwantitatieve voorspellingen gemaakt van 

de evolutie van het aantal NWWZ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Ter herinnering, de periode die 

voor de twee hierboven geschetste scenario’s is gekozen, is het einde van het jaar 2021. Deze prognoses zijn 

gebaseerd op de verschillende maatregelen die tijdens de overlegcomités in maart 2021 zijn aangekondigd, 

maar ook op de meest recente beschikbare gegevens die relevant zijn voor de Belgische sociaal-economische, 

politieke en gezondheidscontext. 

De prognoses worden in twee fasen gepresenteerd. Aangezien we momenteel alleen beschikken over prognoses op 

jaarbasis, wordt de evolutie van het aantal Brusselse NWWZ eerst geraamd voor elk van de overwogen scenario’s 

tot december 2021 (3.1). Met behulp van een trendprognosemodel wordt deze evolutie vervolgens geraamd voor 

de kortere termijn, d.w.z. juni 2021 (3.2). Tot slot wordt een overzicht van de verkregen resultaten voorgesteld (3.3).

3.1 Prognoses op middellange termijn - december 2021 

38 https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-reprise-sera-plus-lente-mais-la-commission-est-optimiste/10283768.html

39 ‘Economic Outlook’ van de OESO (2021), ‘Strengthening the recovery: The need for speed, Interim Report’, maart 2021. https://www.
oecd.org/economic-outlook/

40 https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update

41 https://www.nbb.be/nl/artikels/economische-projecties-voor-belgie-najaar-2020

42 https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/ine2111.pdf.

43 Attanasi G., Baurin A., Bodart V., Courtoy F., Dallemagne G., Lachapelle N., Ounnas A., Pourtois M., Sauvenier M. (2021). Perspectives 
économiques 2021, Regards économiques, Nummer 159. https://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=ar-
ticle&cid=207

Met het oog op de opstelling van de prognoses over 

de evolutie van de Brusselse NWWZ heeft view.

brussels de meest recente economische prognoses 

bestudeerd die op nationaal (UCL, NBB, FPB) 

en internationaal niveau (Europese Commissie38, 

OESO39, IMF40) werden gerealiseerd. In dit verslag 

worden alleen de jaarlijkse nationale prognoses 

gebruikt, aangezien deze voor België en het BHG 

consistenter zijn.

Uitgaande van een versoepeling van de beperkende 

maatregelen en een effectief vaccin dat vanaf 2021 

zou worden verdeeld, voorspelden de economische 

projecties voor België (NBB - najaar 2020)41 een 

geleidelijke groei van 3,5% in 2021. De arbeids-

markt zou sterk worden getroffen: tegen het najaar 

van 2021 zouden ongeveer 100.000 banen verloren 

gaan. De economische indicatoren voor België 

(NBB)42 voorspellen een toename van ongeveer 

86.400 niet-werkende werkzoekenden voor heel 

België in 2021.

In de ‘perspectives économiques 2021’ van het 

IRES (UCL)43 wordt ervan uitgegaan dat de vacci-

https://www.lecho.be/economie-politique/europe/economie/la-reprise-sera-plus-lente-mais-la-commission-est-optimiste/10283768.html
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=207
https://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=207
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natiecampagne, die in december 2020 van start is 

gegaan, de pandemie onder controle zal helpen 

krijgen en een geleidelijke terugkeer naar normale 

bedrijfsomstandigheden in de loop van 2021 moge-

lijk zal maken. Voor hetzelfde jaar wordt de eco-

nomische groei geraamd op 3,4% (op jaarbasis).  

Verwacht wordt dat de werkloosheid zou stijgen als 

gevolg van banenverlies en faillissementen, ondanks 

de steunmaatregelen van de overheid (waaronder 

tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht). 

Op basis van een groei van de 

beroepsbevolking met 0,3% 

wordt in deze vooruitzichten 

uitgegaan van een toename 

van 52.600 niet-werkende 

werkzoekenden voor heel 

België tussen eind 2020 en 

eind 2021.

Tot slot wordt in de op 26 

februari 2021 gepubliceerde 

economische vooruit-

zichten (FPB)44 ook uitgegaan van een scenario dat 

wordt gekenmerkt door een beheerste evolutie van 

de epidemie in 2021, d.w.z. dat de door de federale 

regering vastgestelde geleidelijke vaccinatie volgens 

plan wordt uitgevoerd en dat gezondheidsmaatre-

gelen worden genomen om de pandemie in te dam-

men indien de situatie verder verslechtert. Zij voor-

spellen een economische groei van 4,1% in 2021. 

De werkloosheid (volgens het FPB-concept) zal 

voor België als geheel naar verwachting met 48.000 

44 https://www.plan.be/publications/publication-2094-nl-economische_vooruitzichten_2021_2026_versie_van_februari_2021. De publi-
catie van de ‘Economische vooruitzichten 2021-2026’ (definitieve versie) is gepland voor juni 2021. De ‘Regionale economische vooruit-
zichten 2021-2026’ zullen in juli 2021 beschikbaar zijn.

eenheden toenemen. Als alleen de niet-werkende 

werkzoekenden (NWWZ) in aanmerking worden 

genomen, zou deze toename tussen eind 2020 

en eind 2021 50.600 eenheden bedragen.

De beschikbare nationale prognoses wijzen dus alle-

maal op een stijging van de werkloosheid (aantal 

NWWZ’s) tussen 50.600 en 86.400 eenheden voor 

België als geheel in december 2021 ten opzichte van 

december 2020.

Om het aandeel van het 

Brussels Gewest in deze 

geraamde jaarlijkse toename 

van het aantal NWWZ’n te 

extrapoleren, bepalen we 

vervolgens een gewestelijke 

verdeelsleutel. Net als in de 

vorige jaren (de verslagen van 

juli 2020 en november 2020) 

gebruiken wij een coëfficiënt 

die het aandeel van de tij-

delijke werkloosheid en het overbruggingsrecht 

in het BHG ten opzichte van België weergeeft, 

d.w.z. het effect van de coronacrisis in het BHG. 

Deze verdeelsleutel lijkt ons immers beter de impact 

van de crisis op het Brussels Gewest weer te geven. 

Voor deze vierde versie is zij geactualiseerd reke-

ning houdend met de meest recente beschikbare 

gegevens (december 2020 - 11,1%). De resultaten 

kunnen worden geraadpleegd in tabel 1.

«Volgens de verschillende 
economische prognoses zou 

de toename van het aantal 
werkzoekenden in België 

in 2021 kunnen oplopen tot 
86.400 eenheden (NBB), 

52.600 eenheden (IRES), of 
50.600 eenheden (FPB)» 
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Tabel 1: Geraamde toename van het aantal NWWZ’n in het BHG tussen december 2020 en december 2021 

(in duizenden eenheden)

Nationale prognoses Nationale variatie Verdeelsleutel Brusselse variatie 

Economische vooruitzichten NBB 
(december 2020) 86.400

11,1%

+9.553

Economische vooruitzichten IRES 
(UCL) (januari 2021) 52.600 +5.816

Economische vooruitzichten 2021-
2026 (FPB) (februari 2021) 50.600 +5.595

Bron: NBB, IRES, FPB, RVA, RSZ, Berekeningen BISA en view.brussels

Uiteindelijk zou de verwachte jaarlijkse toename 

van het aantal NWWZ in het BHG variëren tussen 

5.500 en 9.600 eenheden tussen eind 2020 (90.586 

NWWZ - december 2020) en eind 2021 (december 

2021), afhankelijk van de evolutie van de gezond-

heidssituatie, de timing van het herstel van de Brus-

selse economie (en van de vraag) en de nationale 

economische prognoses. 

 ` Voor scenario 1, dat ons het meest optimis-

tisch lijkt in het licht van het geleidelijke herstel van 

de Brusselse economie vanaf de zomer van 2021, 

zou het aantal NWWZ in het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest in december 2021 ongeveer 96.000 

bedragen, d.w.z. een jaarlijkse variatie van 6,1% ten 

opzichte van december 2020. Hoewel het aanhou-

dend en geleidelijk verloopt, zou het herstel van de 

vraag echter niet volstaan voor sommige bedrijven 

die zwaar door de coronacrisis zijn getroffen en fail-

liet zouden gaan wanneer de steunmaatregelen van 

de overheid in het begin van het derde kwartaal van 

2021 geleidelijk worden afgeschaft.

 ` In scenario 2, dat wij als het minst optimistische 

beschouwen, zou het aantal NWWZ in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest stijgen tot ongeveer 100.200 

in december 2021, d.w.z. een stijging met 10,6% op 

jaarbasis. De verlenging van de beperkende maatre-

gelen en de derde lockdown, alsmede het geleide-

lijke herstel van de Brusselse economie pas vanaf 

het najaar van 2021, zouden de Brusselse economie 

en de financiële solvabiliteit van de ondernemingen 

nog verder verzwakken, waarvan een groter deel 

failliet zou gaan wanneer de steunmaatregelen van 

de overheid vanaf het einde van het 3e kwartaal van 

2021 geleidelijk worden opgeheven.

96.000 
NWWZ
12/2021 100.200 

NWWZ
12/2021
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3.2 Prognoses op korte termijn - juni 2021  

45 Hiertoe hebben wij gebruik gemaakt van het forecast package (versie 8.13) dat voor de R-software is ontwikkeld door Ho, Imai, King en 
Stuart. Zie HYNDMAN R. en KHANDAKAR Y. (2008), ‘Automatic Time Series Forecasting: the forecast Package for R’, Journal of Statistical 
Software, https://pkg.robjhyndman.com/forecast/ en R CORE TEAM (2019), R : A language and environment for statistical computing, R 
Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, https://www.R-project.org.

Voor deze vierde editie beschikt view.brussels over 

reële gegevens over het aantal tot en met februari 

2021 bij Actiris geregistreerde NWWZ. In die maand 

bedroeg dit aantal 90.413 eenheden, een lichte 

daling met 173 NWWZ ten opzichte van december 

2020 (hetzij 90.586 NWWZ), maar een jaarlijkse stij-

ging met 1,9% ten opzichte van februari 2020.

Om op zeer korte termijn te anticiperen op de evolu-

tie van de werkloosheid in het BHG (juni 2021), heeft 

view.brussels een becijferde trendprognose uitge-

voerd met behulp van het TBATS-prognosemodel 

(Trigonometric seasonality, Box-Cox transformation, 

ARMA errors, Trend and Seasonal components45). Dit 

prognosemodel is uniek in die zin dat het de seizoens-

gebondenheid van gegevens zoals nieuwe inschrijvin-

gen, hernieuwde inschrijvingen en uittredingen uit de 

werkloosheid relatief goed weergeeft. Op basis van de 

hypothesen van het model zou het aantal Brusselse 

NWWZ tegen eind juni 2021 kunnen evolueren rond 

de volgende intervallen, afhankelijk van de evolutie van 

de gezondheidssituatie (en dus van het beschouwde 

scenario): 88.800 eenheden (+4,0% in jaarlijkse varia-

tie) en 91.200 eenheden (+6,8% in jaarlijkse variatie).

 ` Voor scenario 1, dat ons het meest optimistisch 

lijkt gezien het geleidelijke herstel van de Brusselse 

economie vanaf de zomer van 2021, zou het aantal 

NWWZ in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in juni 2021 ongeveer 91.200 eenheden bedragen, 

d.w.z. een lichte stijging met 617 NWWZ ten opzichte 

van december 2020. Deze relatief beperkte evolutie 

van het aantal Brusselse NWWZ op korte termijn kan 

met name worden verklaard door de geplande verlen-

ging van de steunmaatregelen tot eind juni 2021, 

waardoor het aantal faillissementen en het daarmee 

gepaard gaande potentiële banenverlies beperkt zou-

den blijven. Niettemin zouden de geleidelijke herop- 

leving van de sectoren en terugkeer naar de normale 

bedrijfsomstandigheden vanaf mei 2021 leiden tot een 

positiever klimaat op de arbeidsmarkt (met name door 

een toename van het aantal beschikbare vacatures), 

wat Brusselse NWWZ ertoe zou kunnen aanzetten 

zich opnieuw in te schrijven bij Actiris, wat zou leiden 

tot een lichte toename van het aantal NWWZ. 

 ` Voor scenario 2, hoewel paradoxaal ten 

opzichte van de situatie, zou het aantal NWWZ in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dalen tot 

ongeveer 89.000 eenheden tegen juni 2021 als 

gevolg van de bijna volledige stillegging van de Brus-

selse economie en het steunnet dat wordt gevormd 

door steunmaatregelen van de overheid.

91.200
NWWZ
06/2021 89.000

NWWZ
06/2021

https://pkg.robjhyndman.com/forecast/
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3.3 Samenvatting van de resultaten voor 2021

De evolutie van het aantal NWWZ in het BHG en de timing ervan in de loop van 2021 worden in het volgende 

kader samengevat. In de twee door view.brussels bestudeerde scenario’s zou de verwachte toename van het 

aantal NWWZ in 2021 zich vooral in de tweede helft van het jaar 2021 voordoen, gezien de geleidelijke 

verdwijning van de steunmaatregelen van de overheid en de terugkeer naar normale bedrijfsomstandigheden 

volgens verschillende tijdschema’s in de bestudeerde scenario’s.

Aantal NWWZ voor december 2021 in het BHG

 ` Scenario 1 (geleidelijke hervatting van de economische activiteiten vanaf de zomer van 

2021): stijging met ongeveer 5.500 NWWZ tussen december 2020 en december 2021, 

waarvan ongeveer 600 NWWZ in de eerste helft van 2021 en 4.900 NWWZ in de tweede helft 

van 2021, op basis van de Economische vooruitzichten 2021-2026 van het FPB (februari 

2021) en de berekeningen van view.brussels.

 ` Scenario 2 (geleidelijke hervatting van de economische activiteiten vanaf najaar 2021): 

stijging met ongeveer 9.600 NWWZ tussen december 2020 en december 2021, inclusief 

een daling van ongeveer 1.800 eenheden in de eerste helft van 2021, maar een aanzienlijke 

stijging van 11.400 NWWZ in de tweede helft van 2021, op basis van de Economische vooruit-

zichten van de NBB (december 2020) en de berekeningen van view.brussels.
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Conclusie

De in deze vierde editie gepresenteerde scenario’s voorspellen 

een verbetering van de gezondheidssituatie en een hervatting van 

de activiteiten, uiterlijk in het najaar. Zodra de economische acti-

viteit aantrekt, de verschillende steunmaatregelen van de overheid 

worden stopgezet en de economische en gezondheidsvooruit-

zichten verbeteren, zouden mensen die op dat ogenblik werkloos 

zijn of hun baan verliezen, zich geleidelijk aan bij Actiriskomen 

inschrijven. De duur van de crisis en het trage herstel van de vraag 

zouden immers onherstelbare schade veroorzaken, met een aanzienlijk banenverlies tot gevolg. Eind december 

2021 zouden er dus tussen 96.000 en 100.200 Brusselse NWWZ worden bereikt. Indien de toename tegen eind 

2021 ‘beperkt’ blijft, wordt gevreesd dat het leeuwendeel van de toename van het aantal NWWZ pas in 2022 zal 

plaatsvinden. Verwacht wordt immers dat het banenverlies met enige vertraging zou intreden en dat de daling van 

het aantal NWWZ dat uit de werkloosheid komt, de Brusselse werkloosheid zal doen toenemen.

Bovendien moeten de in het kader van deze twee scenario’s verkregen resultaten worden besproken en in pers-

pectief worden geplaatst met een potentiële ‘werkloosheidshalo’, die door de crisis nog zou zijn verergerd. 

De geschetste mogelijke evoluties van de werkloosheid zijn namelijk uitgewerkt op basis van verschillende aspecten 

die sinds het begin van de crisis zijn waargenomen. Een belangrijke vaststelling is dat tijdens perioden van strengere 

maatregelen, zoals lockdown of semi-lockdown, minder werkzoekenden zich inschrijven bij Actiris. Afgezien van de 

verstoring door de lockdownmaatregelen lijken zich maar weinig werkzoekenden te melden om zich als NWWZ in 

te schrijven. Daar zijn tal van redenen voor: weinig vooruitzichten op werk in een vertragende economie, bepaalde 

sectoren die volledig stil liggen (horeca, contactberoepen, evenementen enz.), ontmoediging bij het zoeken naar werk, 

geen recht op uitkeringen, kinderopvang, de digitale kloof of gebrek aan kennis van een van de landstalen enz. 

Het is in dit perspectief dat het begrip ‘werkloosheidshalo’ moet worden begrepen. Deze laatste bestaat uit mensen 

zonder baan die niet als werklozen worden beschouwd in de zin van het IAB46. Een deel van de bevolking dat, ondanks 

het feit dat het zich niet in de werkloosheid bevindt, staat te popelen om een baan te vinden. De situatie van deze 

mensen kan in drie verschillende categorieën worden ingedeeld: onbeschikbaarheid, niet-zoekend en onderbezetting. 

Bovendien bevindt een aanzienlijk deel van de bevolking zich in de ‘werkloosheidshalo’ in het Brussels Gewest. In 

2019 bedroeg de werkloosheidshalo 11,2% van de Brusselse beroepsbevolking, verdeeld over deze drie categorieën.

Het nog gemeten effect op de werkloosheid, dat zeker voor een groot deel door de steunmaatregelen is opgevangen, 

zou derhalve ook gedeeltelijk kunnen worden verklaard door de werkloosheidshalo. Dit zou dus een deel van het 

effect op de arbeidsmarkt verhullen dat niet kan worden opgevangen door alleen werkzoekenden te observeren die 

bij de openbare diensten voor arbeidsvoorziening zijn ingeschreven.

46 Het werkloosheidscijfer van het IAB houdt geen rekening met ontmoedigde werklozen of met degenen die wegens ziekte niet 
beschikbaar zijn. Zie view.brussels, ‘Stand van zaken 2020’, blz. 39-40.

«De duur van de crisis en het 
trage herstel van de vraag 

zouden immers onherstelbare 
schade veroorzaken, met een 
aanzienlijk banenverlies tot 

gevolg» 

https://www.actiris.brussels/media/210bzjt0/2020_11_view_brussels_stand-van-zaken-h-A027FC1D.pdf
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BIJLAGE 1 - Samenvatting van de vorige edities van 
de analyse- en prospectienota

Ter herinnering: aan het begin van de coronacrisis werden in de eerste edities van de nota in plaats eerder drie 

scenario’s naar voren geschoven.

In mei 2020 werden in de eerste editie47 drie verschillende scenario’s voorgesteld met een tijdshorizon van 

eind 2020.

 ` Het eerste scenario, waarin de prognoses van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) werden omgezet 

naar de situatie in Brussel, ging uit van een exit zoals de regering die op 24 april 2020 voor ogen had, en 

was gebaseerd op de hypothese van een herstel van het binnenlandse toerisme vanaf 8 juni 2020 (een 

stijging met ongeveer 10.000 NWWZ in 2020 ten opzichte van 2019 in het BHG).

 ` In het tweede scenario, ook gebaseerd op de prognoses van het IMF, werd uitgegaan van een terug-

keer naar een strikte lockdown na de mislukking van de gedeeltelijke lockdown (een stijging met ongeveer 

20.000 NWWZ in 2020 ten opzichte van 2019).

 ` Het derde scenario steunde op prognoses van de Nationale Bank van België (NBB) en ging ervan uit dat 

de overheidsmaatregelen eind juni 2020 zouden aflopen (een stijging met ongeveer 30.000 NWWZ in 2020 

ten opzichte van 2019).

In juli 2020 werd voor de tweede editie48 gebruik gemaakt van de prognoses van het Federaal Planbureau 

(FPB) enerzijds en van de NBB anderzijds, die beter verankerd konden worden in de Belgische sociaal-econo-

mische en gezondheidscontext. Drie verschillende scenario’s kwamen naar voren. De eerste twee scenario’s 

liepen tot medio 2021, terwijl het derde scenario eind 2020 afliep. 

 ` Het eerste, waarbij de prognoses van het FPB werden omgezet naar het Brussels Gewest, voorzag in de 

voortzetting, zoals voorzien door de federale regering in mei 2020, van het exitplan door de integratie van 

de beslissing om de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht te verlengen tot eind augustus 2020 

(stijging met ongeveer 16.500 NWWZ medio 2021 ten opzichte van 2019, waarvan 14.000 over het jaar 

2020 en 2.500 over de 1e helft van 2021).

 ` Het tweede, gebaseerd op de prognoses van de NBB, ging uit van de hypothesen van het eerste scena-

rio, maar zonder rekening te houden met de verlenging van de steunmaatregelen tot eind augustus 2020 

47 view.brussels, Analyse- en prospectieverslag: Impact van de coronacrisis op de Brusselse arbeidsmarkt, mei 2020..

48 view.brussels, Analyse- en prospectieverslag: Impact van de coronacrisis op de Brusselse arbeidsmarkt, juli 2020. 

https://www.actiris.brussels/media/0i3lirji/2020-05-_view_brussels_impact_covid_brusselse-arbeidsmarkt-compress%C3%A9-h-2E854F0A.pdf
https://www.actiris.brussels/media/5ycnlnhs/2020-07-_view_brussels_impact_covid_brusselse-arbeidsmarkt-compr-h-AEA9188D.pdf
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(stijging met ongeveer 16.700 NWWZ medio 2021 ten opzichte van 2019, maar een scherpere en snellere 

schok in 2020 (+19.000) en een lichte daling in de 1e helft van 2021 (-2.300)).

 ` Het derde scenario voorspelde een verdere bevriezing van de economische activiteit na een heropflakke-

ring van het virus in het najaar, gepaard gaande met verdere fasen van (gedeeltelijke) lockdown. De pro-

gnoses van de NBB en het FPB, aangepast aan dit strengere scenario, werden hier gebruikt (stijging van 

26.000 tot 28.000 NWWZ eind 2020 in vergelijking met 2019).
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