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Het kwartaalbericht van november vormde een snapshot van de Vlaamse arbeidsmarkt net voor het toeslaan van de 

tweede golf. Heel wat belangrijke arbeidsmarktindicatoren toonden daarin een behoorlijk herstel ten opzichte van de in-

itiële forse arbeidsmarktimpact die COVID-19 teweegbracht. Ondertussen zijn er sinds de tweede helft van oktober 

opnieuw verstrengde maatregelen genomen om de COVID-19 pandemie in te dijken, die ook hun impact hebben op de 

Vlaamse arbeidsmarktcijfers. Met dit nieuwe kwartaalbericht brengen we de omvang van deze impact in beeld aan de 

hand van uiteenlopende arbeidsmarktindicatoren. Onze analyse toont aan dat vooral in het begin van de tweede golf een 

aantal arbeidsmarktindicatoren ongunstig werden beïnvloed. Zo nam de tijdelijke werkloosheid in oktober en november 

toe, terwijl ook de jaargroei van het aantal niet-werkende werkzoekenden in november een toename registreerde. Ook 

het ondernemersvertrouwen en het aantal ontvangen vacatures kregen in die periode een terugval te verwerken. We con-

stateren echter dat de cijfers minder rood kleuren dan tijdens de eerste golf in 2020, met zelfs een lichte economische 

groei in het vierde kwartaal. Bovendien tekent er zich reeds vanaf november en december een herstel af op vlak van de 

jaargroei van het aantal niet-werkende werkzoekenden, de uitzendarbeid, het ondernemersvertrouwen en de ontvangen 

vacatures. De verschillende beschermingsmaatregelen die de overheid getroffen heeft, zorgen er mee voor dat de impact 

op de Vlaamse arbeidsmarkt tot hier toe binnen de perken blijft. Maar met de verschillende COVID-19-virusvarianten die 

steeds sterker lijken te circuleren, staat er mogelijk een derde golf voor de deur. De vraag stelt zich dan ook hoe lang de 

Vlaamse arbeidsmarkt, en zeker de sterker getroffen sectoren, deze klappen kunnen blijven incasseren.  

Conjunctuur 

De uitbraak van het COVID-19 virus en daaropvolgende 

eerste lockdown zorgden ervoor dat de economische 

groei in België in het tweede kwartaal van 2020 een 

ongeziene dreun te verwerken kreeg (−11,8% op 

kwartaalbasis). In het derde kwartaal werd de wonde, 

dankzij een recordgroei van +11,6%, reeds gedeeltelijk 

gezalfd. De tweede lockdown resulteerde niet in een even 

grote negatieve schok, meer zelfs, volgens de flashram-

ingen van de Nationale Bank kende het vierde kwartaal 

van 2020 een lichte groei (+0,2%).  

De herstelbeweging in de tweede helft van 2020 bleef 

echter onvoldoende om de negatieve groei uit het tweede 

kwartaal te compenseren. De eindrekening van 2020, met 

een terugval van het bbp met −6,2%, blijft bijzonder 

zwaar.  

De dienstensector kreeg hierbij de relatief zwaarste klap 

te verwerken (−6,4% op jaarbasis), gevolgd door de indus-

trie (−4,4%) en bouwnijverheid (−3,8%; zie perscommuni-

qué NBB). 

Bij de laatste macro-economische projecties in december 

ging de Nationale Bank nog uit van een krimp van −6,7% 

in 2020, gevolgd door een jaargroei van 3,5% in 2021. Bij 

het opstellen van deze prognoses werd wel nog steeds 

uitgegaan van een no-deal Brexit. Hierbij is de verwachte 

krimp in België voor 2020 iets kleiner in vergelijking met 

de rest van het Eurogebied (−6,7% t.o.v. −7,3%), maar is 

ook de verwachte groei voor 2021 iets kleiner (+3,5% 

t.o.v. +3,9%; cijfers ECB)(A1). 

In het voorgaande kwartaalbericht zagen we dat het 

gestage herstel van het ondernemersvertrouwen in no-

vember een halt werd toegeroepen door de invoering van 

nieuwe lockdownmaatregelen. Zowel in december als 

januari is er echter opnieuw sprake van een ver-

trouwensherstel in zowel België (van −12,1 in november 

tot −7,5 in januari) als Vlaanderen (van −15,3 tot −9,5). Dit 

herstel zet zich in alle sectoren door, maar is het sterkst in 

de dienstverlening (+7,8 punten) en de handel (+8,8 

punten). Het vertrouwensniveau van deze sectoren is 

echter ook nog steeds het verst verwijderd van hun his-

torisch gemiddelde. 

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nnfe20iv.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nnfe20iv.pdf
https://www.steunpuntwerk.be/system/files/werk.focus_2020_06.pdf


 

 

In tegenstelling tot het ondernemersvertrouwen werd het 

consumentenvertrouwen in november niet door een teru-

gval getekend, maar kende het zelfs een verdere groei. 

Ook in december werd het vertrouwen bij consumenten 

verder aangesterkt tot 0 punten voor Vlaanderen en −8 

voor België. Daardoor werd zelfs het vertrouwensniveau 

van voor de aanvang van de coronacrisis bereikt. In janu-

ari kwam er een einde aan het herstel dat sinds septem-

ber bezig was. Zowel algemene economische vooru-

itzichten als de vrees voor een toename van de werk-

loosheid in de komende 12 maanden nemen licht toe. 

Beide componenten waren nochtans de drijvende kracht 

van het vertrouwensherstel de afgelopen maanden (A2). 

Nadat het aantal uren uitzendarbeid sterk terugviel in het 

eerste (−7,8%) en tweede (−24,4%) kwartaal, vertoonde 

het in het derde kwartaal een sterk herstel (+24,1%). Hi-

ermee lag het niveau van de uitzendarbeid in het Vlaams 

Gewest wel nog steeds −15,0% lager dan een jaar eerder. 

De tweede lockdown zorgde vooralsnog niet voor een 

terugval in dit herstel. In november en december nam de 

Federgon-index zelf licht toe (respectievelijk +1,3% en 

+1,8% op maandbasis)(A3). 

Ten gevolge van het coronavirus werd beslist om de pro-

cedure tot aanvraag van tijdelijke werkloosheid sterk te 

vereenvoudigen. De RVA heeft daarop beslist om de up-

date van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk 

werklozen tijdelijk op te schorten. In plaats daarvan zijn er 

nieuwe cijfers beschikbaar met betrekking tot het aantal 

tijdelijke werklozen ingevolge het coronavirus, waarop in 

dit bericht wordt gefocust. Ook de cijfers met betrekking 

tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen zijn 

in deze cijferreeks geïntegreerd. 

De tijdelijke werkloosheid nam, onder invloed van de 

tweede lockdown, opnieuw toe in oktober en november. 

Dit zowel in aantal betrokken werknemers als in inten-

siteit van de tijdelijke werkloosheid. In december waren 

28,8% van de Vlaamse tijdelijke werklozen minstens 13 

dagen tijdelijk werkloos, terwijl dit in september slechts 

20,6% bedroeg. Een exacte inschatting van het totaal aan-

tal getroffen werknemers voor deze maanden zullen we 

pas binnen enkele maanden kunnen bepalen. 

Op basis van de voorlopige cijfers zien we dat in novem-

ber het aandeel van de handel in de tijdelijke werk-

loosheid sterk toenam (+7,8 ppt op maandbasis), waar-

door in totaal 22,6% van de tijdelijke werklozen in deze 

sector actief waren. In december viel het aandeel in de 

tijdelijke werkloosheid van deze sector echter opnieuw 

terug (−5,2 ppt) ten koste van de industrie (+3,0 ppt) en 

de horeca (+3,9 ppt).  

In december vinden we het merendeel van de tijdelijke 

werkloosheid nog steeds terug in de sectoren industrie 

(19,9%), horeca (17,4%), handel (17,4%) en admin-

istratieve diensten (15,3%). Waarbij vooral de horeca dis-

proportioneel zwaar wordt getroffen (A4). 

De cijfers met betrekking tot het aantal faillissementen 

blijven moeilijk te interpreteren. Er zit immers steeds een 

periode tussen een sluiting en de uiteindelijke faillisse-

mentsuitspraak. Bovendien zorgde een KB, van toepassing 

tussen 24 april en 17 juni, voor de bevriezing van de fail-

lissementsprocedure voor ondernemingen die tot 18 mei 

in goede gezondheid verkeerden. Als gevolg van de 

tweede lockdown werd uiteindelijk ook het moratorium 

over de faillissementen goedgekeurd tot en met 31 janu-

ari 2021. Daarenboven geldt nog steeds het uitstel van 

betaling van de RSZ-bijdragen. 

In 2020 werden er in België (−3403) en Vlaanderen 

(−1176) uiteindelijk heel wat minder faillissementen 

geregistreerd in vergelijking met een jaar eerder. Onze 

trendindex voor faillissementen duikt hiermee zelf onder 

het startniveau van 2008. Deze cijfers zullen in alle 

waarschijnlijkheid terug stijgen bij het aflopen van het 

moratorium, al geldt hierna waarschijnlijk nog steeds de 

versoepelde procedure voor gerechtelijke bescherming. 

Momenteel geeft alvast 9% van de ondernemingen aan 

een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk te 

achten (ERMG survey van 12 januari) (A5). 

De terugval in het aantal oprichtingen in het Vlaams 

Gewest gedurende het tweede kwartaal van 2020 

(−3009), werd in het derde kwartaal geheel gecom-

penseerd (+3094). In de maanden oktober en november 

lag het aantal oprichtingen telkenmale hoger dan een jaar 

eerder (respectievelijk +11,5% en +7,1%). Hierdoor zijn er 

voor de periode januari-november 2127 extra 

oprichtingen ten opzichte van dezelfde periode het jaar 

voordien (+3,3%). Op Belgisch niveau is er wel nog steeds 

een achterstand ten opzichte van 2019 (−6184 

oprichtingen; −5,8%) (A6). 
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Werkzaamheid & werkloosheid 

Het trendniveau van de werkzaamheidsgraad bedroeg in 

het derde kwartaal van 2020 75,0% in het Vlaamse 

Gewest en 70,2% in België, waardoor het voor het tweede 

kwartaal op rij een daling vertoont. De krimp in het 

Vlaams Gewest van −0,2 ppt op jaarbasis en −0,3 ppt op 

kwartaalbasis is in dit derde kwartaal nog iets meer 

uitgesproken dan in het voorgaande kwartaal. De 20- tot 

24-jarigen zijn het sterkst getroffen: op jaarbasis daalt hun 

werkzaamheidsgraad met −2,8 ppt tot 49,0% (B1). 

De daling van de werkzaamheidsgraad gaat in het derde 

kwartaal ook gepaard met een stijging van het trend-

niveau van de werkloosheidsgraad tot 3,4% in Vlaanderen 

(+0,3 ppt op kwartaalbasis) en 5,5% voor België (+0,3 ppt). 

Hiermee komt de Vlaamse werkloosheidsgraad op hetzelf-

de niveau als een jaar eerder (+0,0 ppt). Deze stijging 

wordt sterk gedreven door de 15- tot 24-jarigen: terwijl zij 

in het derde kwartaal van vorig jaar nog een werk-

loosheidsgraad van 9,0% hadden, bedraagt deze een jaar 

later 10,4% (+1,4 ppt). Op kwartaalbasis laten ze een 

stijging optekenen van +1,6 ppt. Volgens de projecties van 

de Nationale Bank komt het effect van de coronacrisis op 

de werkloosheidsgraad pas in 2021 ten volle tot uiting. 

Momenteel gaan ze hierbij uit van een stijging van de Bel-

gische werkloosheidsgraad tot 7,4%. (B2). 

De nieuwe lockdownmaatregelen sinds de tweede helft 

van oktober zorgen voor een (lichte) kentering in de evo-

lutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden 

(nwwz). Al bleef het effect van de tweede lockdown voor-

alsnog beperkt. Zo zagen we in november, voor het eerst 

sinds mei, een lichte toename van de groei op jaarbasis 

(van +4,1% tot +6,7%), terwijl er in december terug eerder 

sprake was van een stabilisatie (van +6,7% tot +6,5%), 

gevolgd door een lichte daling in januari (tot +4,8%). Het 

jaar 2020 werd afgesloten met een toename van het aan-

tal nwwz met 5,8%. Vooral hooggeschoolden (+9,1%), 

middengeschoolden (+7,2%) en 25- tot 39-jarigen (+8,4%) 

kenden een relatief sterkere toename. Het gros van de 

nwwz blijft ook in 2020 bestaan uit laaggeschoolden 

(45,5%), maar het aandeel van de midden- en 

hooggeschoolden nam het afgelopen jaar wel toe tot re-

spectievelijk 34,4% (+0,5 ppt) en 20,1% (+0,6 ppt) (B3). 

De uitstroom naar werk viel licht terug na het begin van 

de tweede lockdown. Zo bedroeg het uitstroompercent-

age in december 7,4%, ongeveer 16% onder het niveau 

van een jaar eerder, toen het uitstroompercentage nog 

8,8% bedroeg. Voor 2020 bedroeg het gemiddelde 

uitstroompercentage uiteindelijk 8,8%, −1,5 ppt lager dan 

in 2019. Ook hier zien we de sterkste terugval bij mid-

dengeschoolden (−1,8 ppt), hooggeschoolden (−1,8 ppt), 

25- tot 39-jarigen (−1,9 ppt) en 40- tot 55-jarigen (−1,7 

ppt). 

 

Tewerkstelling & sectoren 

In het derde kwartaal van 2020 zagen we voor het eerst 

sinds de corona-crisis een lichte heropleving van de tew-

erkstelling. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 

2020 nam de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling toe 

met zo’n 16 700 personen (+0,7%). De jaar-op-jaar 

vergelijking met het derde kwartaal van 2019 toont nog 

wel een daling met zo’n 11 900 personen (−0,5%). Door 

het matigend effect dat uitging van het stelsel van 

tijdelijke werkloosheid – waarbij de band tussen 

werknemer en werkgever behouden blijft maar er geen of 

slechts gedeeltelijke prestaties verricht worden – bleef 

het effect van de corona-crisis op de tewerkstellingsevo-

lutie uitgedrukt in koppen, aldus relatief beperkt. Dit is 

helemaal anders bij de evolutie in voltijdsequivalenten, 

die na een diepe duik in het tweede kwartaal (−9,9% ten 

opzichte van het eerste kwartaal) sterke opveerde in het 

derde kwartaal (+9,8%). De jaar-op-jaar krimp ten opzich-

te van het derde kwartaal van 2019 is wel nog steeds 

−2,4% (C1). 

De administratieve tewerkstellingscijfers op sectorniveau 

lopen een kwartaal achter op de algemene tewerk-

stellingscijfers van hierboven. Bekijken we sectorevoluties 

uitgedrukt in koppen, dan observeren we in het tweede 

kwartaal van 2020 een daling van de loontrekkende tew-

erkstelling (−0,9%) in de tertiaire sector (commerciële 

diensten) ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019. 

In de secundaire (industrie, bouw en energie) blijft het 

min of meer status quo (−0,0%), terwijl de tewerkstel-

lingsgroei in de quartaire (publieke diensten) sector 

standhoudt (+1,0). 

In een aantal subsectoren hakte de corona-crisis er diep 

in. Dan spreken we vooral over horeca en toerisme 

(−8,1% loontrekkenden op jaarbasis in het tweede 

kwartaal van 2020) en de uitzendsector (−11,2%). Een 

andere zwaar getroffen sector, die van cultuur en rec-

reatie, nemen we niet op in onze analyse, aangezien we 
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ons, zoals steeds, beperken tot de twintig grootste sector-

en. Ook bij de vervaardiging van (elektrische) apparaten 

(−3,5%) en de vervaardiging van transportmiddelen 

(−3,2%) zagen we een tewerkstellingskrimp, net zoals bij 

financiën (−1,0%), de algemene overheidsdiensten 

(−0,8%), de groot-(−0,6% en de kleinhandel (−0,2%) en het 

garagewezen (−0,1%). 

De sterkst groeiende subsector (verhoudingsgewijs) was 

nog steeds de informaticasector (+5,6%). Daarna volgen 

de sector ‘onderhoud van gebouwen, tuinen en land-

schapsverzorging’ (waaronder ook de dienstenchequet-

ewerkstelling valt) (+4,0%), consultancy (+3,4%) en de 

chemie (+2,2%). In de grootste subsector, het onderwijs, 

steeg de tewerkstelling met +1,8%. In de maatschap-

pelijke diensten en de gezondheidszorg – twee andere 

belangrijke publieke dienstensectoren – nam het aantal 

loontrekkenden toe met respectievelijk +0,7% en +1,8% 

(C2 & C3). 

 

Vacaturemarkt & krapte 

Vanaf juli zagen we een stelselmatig herstel in het aantal 

ontvangen vacatures optreden, de continue krimp van het 

jaarverschil werd hierbij enkel onderbroken door een 

sterke terugval in de maand november (−18,6%). In de-

cember waren er uiteindelijk ‘slechts’ −4,0% minder 

ontvangen vacatures dan een jaar eerder. Ondanks dit 

herstelproces viel het gemiddeld aantal ontvangen vaca-

tures over 2020 terug met −17,6%, met een relatief 

sterkere daling bij vacatures voor vaste contracten 

(−19,5%), hooggeschoolde jobs (−19,4%) en jobs die geen 

(−19,9%) of enige ervaring (−18,7%) vereisen. 

Binnen de grootste sectoren tekende enkel de gezond-

heidszorg een toename van het aantal ontvangen vaca-

tures op (+2,2%). De grootste afname zagen we in de 

zakelijke dienstverlening (−35,4%), uitzendbureaus 

(−20,6%), maatschappelijke dienstverlening (−20,3%) en 

transport en logistiek (−18,4%). Bij de overige sectoren 

was de sterkste terugval binnen horeca & toerisme 

(−49,9%) en recreatie, cultuur en sport (−30,2%) terug te 

vinden. 

Het niveau van het aantal openstaande vacatures bleef de 

laatste maanden relatief stabiel. In december waren er 

uiteindelijk −9 064 (−19,6%) minder openstaande vaca-

tures.  

De toename in het aantal nwwz en de afname van het 

aantal openstaande vacatures leidde tot een lichte on-

tspanning van de Vlaamse arbeidsmarkt. Terwijl er in 2019 

3,8 nwwz waren per openstaande VDAB-vacature, nam dit 

in 2020 toe tot 5 nwwz per openstaande vacature. De 

spanningsratio blijft hiermee wel nog steeds lager dan in 

de periode tussen 2009 en 2017. De Vlaamse ar-

beidsmarkt blijft dus nog steeds vrij krap (D1 & D2). 

 

Ruben De Smet 

Ines Penders 

Boie Neefs 

Sarah Vansteenkiste 

Steunpunt Werk  
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A. CONJUNCTUUR 

 

A1. Economische groei 

 
Procentuele groei van het bruto binnenlands product 

  2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 

BELGIË                   

groei op jaarbasis (%) +2,1 +1,8 +1,7 +1,8 +1,6 −2,0** −13,9** −4,3** −4,8** 

groei op kwartaalbasis (%) +0,9 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 −3,4** −11,8** +11,6** +0,2** 

EUROGEBIED                   

groei op jaarbasis (%) +1,2 +1,5 +1,3 +1,4 +1,0 −3,2 −14,8 −4,3 −5,1* 

groei op kwartaalbasis (%) +0,5 +0,5 +0,2 +0,2 +0,1 −3,7 −11,8 12,4 −0,7* 

EU-28                   

groei op jaarbasis (%) +1,5 +1,8 +1,5 +1,6 +1,3 −2,6 −13,9 −4,2 -4,8 

groei op kwartaalbasis (%) +0,6 +0,6 +0,3 +0,3 +0,2 −3,3 −11,4 +11,5 −0,5* 

* Raming  
** Voorlopig 

Gegevens werkdag -en seizoengezuiverd 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 
 

Procentuele groei van de bruto toegevoegde waarde per sector (België; kettingeuro's met referentiejaar 2015) 
 

  2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 

Totale economie                   

groei op jaarbasis (%) +2,1 +1,8 +1,7 +1,8 +1,6 −2,0** −13,9** −4,3** −4,8** 

groei op kwartaalbasis (%) +0,9 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 −3,4** −11,8** +11,6** +0,2** 

Landbouw en bosbouw en vis-
serij 

                  

groei op jaarbasis (%) −12,9 −8,3 −0,2 +2,0 +0,2 +3,7** +4,3** +15,0**   

groei op kwartaalbasis (%) −0,1 −1,0 +3,6 −0,4 −1,8 +2,4** +4,2** +9,8**   

Nijverheid en energie                   

groei op jaarbasis (%) −1,2 +1,0 +2,0 +3,3 +2,5 −0,3** −13,1** −4,2**   

groei op kwartaalbasis (%) +1,0 +0,9 +0,1 +1,2 +0,2 −1,8** −12,7** +11,6**   

Bouwnijverheid                   

groei op jaarbasis (%) +6,7 +5,1 +3,7 +3,5 +4,4 −1,8** −14,9** −0,2**   

groei op kwartaalbasis (%) +1,3 +0,8 −0,1 +1,4 +2,2 −5,1** −13,4** +18,9**   

Diensten                   

groei op jaarbasis (%) +2,7 +2,1 +1,6 +1,5 +1,1 −2,0** −13,4** −4,7**   

groei op kwartaalbasis (%) +0,9 +0,0 +0,3 +0,3 +0,5 −3,1** −11,3** +10,4**   

** Voorlopig 
Gegevens werkdag -en seizoengezuiverd 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 
 
 http://stat.nbb.be  

http://stat.nbb.be/
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A2. Ondernemers- & consumentenvertrouwen 
 

Conjunctuurenquête bedrijven 
 

Algemene synthetische curve (seizoengezuiverd)  

  aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 jan/21 

VL −18,0 −13,5 −11,4 −15,3 −11,4 −9,5 

BE −12,0 −10,8 −8,5 −12,1 −8,4 −7,5 

 

 

Langetermijntrend (jan. ’11 tot jan. ’21) | Vlaams Gewest  
 

 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 
 

Sector evolutie (seizoengezuiverd, jan. ’19 tot jan. ’21) | 
Vlaams Gewest 
 

 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk)  

 
 
 

Consumentenenquête 
 

Indicator van het consumentenvertrouwen 

  aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 jan/21 

VL −20 −9 −10 −7 +0 −1 

BE −26 −16 −17 −15 −8 −10 

 

 

Langetermijntrend (jan. ’11 tot jan. ’21) | Vlaams Gewest  
 

 
 

Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk)  
 

Onderliggende componenten (jan. ’19 tot jan. ’21) | Vlaams 
Gewest 

 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk)  
 

De conjunctuurenquête is gebaseerd op een panelbevraging 
van 6000 bedrijfsleiders over de huidige situatie en de ver-
wachtingen voor de komende drie maanden. De antwoorden 
op een selectie van vragen leiden tot de synthetische curve 
(seizoengezuiverde bruto conjunctuurindicator en afgevlakte 
indicator die de fundamentele tendens weergeeft).  

De consumentenenquête is gebaseerd op een representatief 
staal van 1850 bevraagde personen over het macro-economi-
sche verloop, de financiële positie en het mogelijke beste-
dingspatroon. De antwoorden op een selectie van vragen wor-
den samengevoegd tot de indicator van het consumentenver-
trouwen.  

 
 www.nbb.be/nl/statistieken/opinie-enquetes  
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A3. Uitzendarbeid 

 

Evolutie van het aantal uren uitzendarbeid (seizoengezuiverd) 

VLAAMS GEWEST 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 

groei op jaarbasis (%) +0,4 −1,3 −5,3 −5,7 −5,3 −6,9 −12,0 −32,4 −15,0 

groei op kwartaalbasis (%) −1,4 −0,1 −2,5 −1,6 −1,2 −1,8 −7,8 −24,4 +24,1 

Aangepaste reeks in vergelijking met voorgaande kwartaalberichten door aanpassingen in de Federgon-dataset 
Bron: Federgon (bewerking Steunpunt Werk) 

 
Evolutie aantal uren uitzendarbeid | VLAAMS GEWEST 
 
2012-III tot 2020-III | Groei op jaarbasis (%) 

 
 
Bron: Federgon (bewerking Steunpunt Werk) 

Federgon-index | BELGIË 
 
Januari ’14 tot december ’20 | Index jan.’07=100 

 
Index gecorrigeerd voor seizoensinvloeden 
Bron: Federgon (bewerking Steunpunt Werk) 
 
 federgon.be/het-kenniscentrum  
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A4. Tijdelijke werkloosheid 
 

Ten gevolge van COVID-19 werd beslist de procedures met betrekking tot tijdelijke werkloosheid sterk te vereenvoudigen om zo een 
snelle betaling van de getroffen werknemers te verzekeren. 
Hierdoor heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten. In 
plaats daarvan worden enkel gegevens ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19. Daarnaast 
hebben deze gegevens ook betrekking op de refertemaand (en niet op de indieningsmaand) en worden ze uitgedrukt in o.a. aantal 
werknemers (niet fysieke eenheden). De gegevens per refertemaand zijn niet definitief en zullen geactualiseerd worden bij elke nieuwe 
beschikbare indieningsmaand. Deze gegevens moeten bijgevolg volledig los gezien worden van de tijdreeks rond tijdelijke werkloos-
heid die we tot nu toe steeds publiceerden. 
 

 
 
Tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19 per gewest | Referentiemaanden (met uitbetaling voor 10 januari) 
 

n per maand mrt/20 apr/20 mei/20 jun/20 jul/20 aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 

Vlaams Gewest 562.839 690.764 541.998 327.846 193.969 178.648 139.158 202.532 251.157 150.859 

Waals Gewest excl. Duitstalige Gemeenschap 208.376 248.154 196.074 118.682 71.534 64.078 55.294 94.279 105.848 63.628 

Brussels H. Gewest 150.260 192.346 166.440 106.225 69.804 63.147 48.854 67.473 83.673 50.499 

Buitenland 4.041 8.397 7.421 4.933 3.089 2.965 2.262 2.764 3.664 2.009 

Duitstalige Gemeenschap 4.198 5.910 4.636 3.079 1.502 1.376 1.139 2.053 2.103 1.471 

% per maand                     

Vlaams Gewest 60,5 60,3 59,1 58,5 57,1 57,6 56,4 54,9 56,3 56,2 

Waals Gewest excl. Duitstalige Gemeenschap 22,4 21,7 21,4 21,2 21,0 20,7 22,4 25,5 23,7 23,7 

Brussels Hoofdst. Gewest 16,2 16,8 18,2 18,9 20,5 20,4 19,8 18,3 18,7 18,8 

Buitenland 0,4 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7 0,8 0,7 

Duitstalige Gemeenschap 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 

 
Bron: RVA (bewerking Steunpunt Werk) 
 
Tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19 volgens aantal vergoede dagen per referentiemaand (met uitbetaling voor 10 januari) | Vlaams Gewest 
 

 mrt/20 apr/20 mei/20 jun/20 jul/20 aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 

Minder dan  6 dagen 27,4 18,0 36,0 46,7 56,2 52,3 53,1 50,7 41,8 46,3 

Tussen 6 en 12 dagen 56,3 24,4 33,1 29,6 25,1 28,8 26,4 32,6 26,0 24,8 

Tussen 13 en 20 dagen 15,1 20,8 13,5 10,8 9,0 9,8 9,9 8,9 15,8 13,1 

Tussen 20 en 26 dagen 0,9 19,7 12,9 7,0 3,6 7,7 5,3 3,8 16,4 8,3 

26 dagen en meer 0,3 17,0 4,5 5,9 6,1 1,4 5,4 3,9 0,0 7,4 

 
Bron: RVA (bewerking Steunpunt Werk) 
 
Tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19 per sectora| Vlaams Gewest 
Referentiemaand december 2020 (met uitbetaling voor 10 januari) 

 
Noten: 

a. Enkel de zes sectoren met het grootste aandeel in de tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus worden weergeven 
b. De cijfers hebben betrekking op alle tewerkstelling in het vierde kwartaal van 2018 en zijn exclusief de tewerkstelling bij Provinciale en 

Plaatselijke besturen. 
Bron: RVA, RSZ (bewerking Steunpunt Werk) 
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Evolutie tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19 | Referentiemaanden (met uitbetaling voor 10 januari) 
De gegevens per refertemaand zijn niet definitief en zullen geactualiseerd worden bij elke nieuwe beschikbare indieningsmaand. Doorgaans zijn de 
cijfers na 3 maanden definitief te noemen. 
 

 
Bron: RVA, RSZ (bewerking Steunpunt Werk) 
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A5. Faillissementen 

  
Evolutie van het aantal faillissementen  

  2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 

VLAANDEREN                   

aantal (n) 1.250 1.304 1.278 1.051 1.287 1.307 703 858 876 

evolutie op jaarbasis (n) +20 +116 +221 +131 +37 +3 −575 −193 −411 

evolutie op jaarbasis (%) +1,6 +9,8 +20,9 +14,2 +3,0 +0,2 −45,0 −18,4 −31,9 

BELGIË                   

aantal (n) 2.869 2.690 2.912 2.296 2.700 2.664 1.238 1.595 1.698 

evolutie op jaarbasis (n) +28 −17 +673 +233 −169 −26 −1.674 −701 −1.002 

evolutie op jaarbasis (%) +0,9 −0,6 +30,1 +11,3 −5,9 −1,0 −57,5 −30,5 −37,1 

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) – be.STAT / cijfers gebaseerd op het bedrijvenregister van de Algemene Directie 
Statistiek - Statistics Belgium en de aangiften van de rechtbanken van Koophandel (bewerking Steunpunt Werk) 
 
 

 
Evolutie aantal faillissementen | VLAAMS GEWEST 
 
2018-IV tot 2020-IV | Groei op jaarbasis (%) 

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (be-
werking Steunpunt Werk) 
 
 
 

Trendindex faillissementen | VLAAMS GEWEST 
 
Januari ’08 tot december ’20 | Index jan.’08=100  

 
Trendindex = index van het trendniveau, d.i. het voortschrijdend  
gemiddelde van de voorbije twaalf maanden 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (be-
werking Steunpunt Werk) 

 
 https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/faillissementen 
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A6. Oprichtingen   

 
Evolutie van het aantal oprichtingen  
 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 

VLAAMS GEWEST                   

aantal (n) 13.756 16.077 19.463 15.893 15.416 16.619 20.208 12.884 18.510 

evolutie op jaarbasis (n) +465 +2.596 +2.439 +2.184 +1.660 +542 +745 −3.009 +3.094 

evolutie op jaarbasis (%) +3,5 +19,3 +14,3 +15,9 +12,1 +3,4 +3,8 −18,9 +20,1 

oprichtingsgraad 2,4 2,7 3,3 2,6 2,5 2,7 3,3 2,4 2,1 

BELGIË                   

aantal (n) 21.876 25.823 30.447 25.438 24.050 26.434 31.278 19.274 27.494 

evolutie op jaarbasis (n) +299 +2.420 +2.294 +2.270 +2.174 +611 +831 −6.164 +3.444 

evolutie op jaarbasis (%) +1,4 +10,3 +8,1 +9,8 +9,9 +2,4 +2,7 −24,2 +14,3 

oprichtingsgraad 2,3 2,7 3,2 2,6 2,5 2,7 3,1 2,3 2,0 

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) – be.STAT o.b.v. Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (bewerking Steunpunt 
Werk) 
 

De oprichtingen worden geoperationaliseerd als het aantal nieuwe btw-plichtige en wederonderwerpingen van btw-plichtige onder-
nemingen, zoals opgenomen in de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO). De oprichtingsgraad wordt berekend als het aantal nieuwe 
btw-plichtige en wederonderwerpingen van btw-plichtige ondernemingen, ten opzichte van het gemiddelde aantal actieve btw-plich-
tige bedrijven in de beschouwde periode.  
 
Gezien de bestuurlijke oorsprong van de gegevens kunnen evoluties (deels) het  gevolg zijn van administratieve veranderingen, waar-
door de cijfers met de nodige voorzichtigheid dienen te worden geïnterpreteerd.  
 
 

 

Evolutie aantal oprichtingen | VLAAMS GEWEST 
 
2018-III tot 2020-III | Groei op jaarbasis (%) 

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (be-
werking Steunpunt Werk) 

 
 

Trendindex oprichtingen | VLAAMS GEWEST 
 
Januari ’08 tot november ’20 | Index jan.’08=100  

 
Trendindex = index van het trendniveau, d.i. het voortschrijdend 
gemiddelde van de voorbije twaalf maanden 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) (be-
werking Steunpunt Werk) 

 
 https://statbel.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/btw-plichtige-ondernemingen 
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B. WERKZAAMHEID & WERKLOOSHEID 

 

B1. Trendniveau werkzaamheidsgraad 

Trendniveau werkzaamheidsgraad | 20- tot 64-jarigen 
 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 

VLAAMS GEWEST                   

werkzaamheidsgraad (%) 74,4 74,6 74,7 75,1 75,2 75,5 75,8 75,3 75,0 

groei op jaarbasis (ppt) +1,7 +1,7 +1,3 +1,3 +0,8 +0,8 +1,1 +0,3 −0,2 

BELGIË                   

werkzaamheidsgraad (%) 69,5 69,7 69,9 70,3 70,5 70,5 70,6 70,3 70,2 

groei op jaarbasis (ppt) +1,1 +1,2 +0,9 +1,2 +1,0 +0,8 +0,8 −0,0 −0,3 

EU-28                   

werkzaamheidsgraad (%) 72,9 73,1 73,3 73,5 73,7 73,9 - - - 

groei op jaarbasis (ppt) +1,0 +1,0 +0,9 +0,9 +0,8 +0,7 - - - 

Werkzaamheidsgraad uitgedrukt in een trendniveau; d.i. het gemiddelde van de voorbije vier kwartalen  
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), EAK; Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt Werk) 
 

Trendniveau werkzaamheidsgraad (%) | 20- tot 64-jarigen 
 
2018-III tot 2020-III | Vlaams Gewest, België, EU-28 

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - EAK, Eurostat - LFS (Bewerking Steunpunt Werk) 

 
Naar achtergrondkenmerken | Vlaams Gewest  

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - EAK, Eurostat - LFS (Bewerking Steunpunt Werk)  
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B2. Trendniveau werkloosheidsgraad 

 

Trendniveau werkloosheidsgraad | 15- tot 64-jarigen 
 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 

VLAAMS GEWEST                   

werkloosheidsgraad (%) 3,6 3,5 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,4 

groei op jaarbasis (ppt) −0,9 −0,9 −0,6 −0,5 −0,2 −0,2 −0,2 −0,2 +0,0 

BELGIË                   

werkloosheidsgraad (%) 6,2 6,0 5,9 5,7 5,5 5,4 5,3 5,2 5,5 

groei op jaarbasis (ppt) −1,2 −1,1 −0,9 −0,8 −0,6 −0,6 −0,6 −0,5 −0,1 

EU-28                   

werkloosheidsgraad (%) 7,1 7,0 6,8 6,6 6,5 6,4 - - - 

groei op jaarbasis (ppt) −0,9 −0,8 −0,7 −0,7 −0,6 −0,5 - - - 

Werkloosheidsgraad uitgedrukt in een trendniveau; d.i. het gemiddelde van de voorbije vier kwartalen  
Tijdreeksbreuk in de cijfers voor België/Vlaams Gewest vanaf 2017 als gevolg van hervorming van de EAK 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), EAK; Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt Werk) 
 

Trendniveau werkloosheidsgraad (%) | 15- tot 64-jarigen 
 
2018-III tot 2020-III | Vlaams Gewest, België, EU-28 

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - EAK, Eurostat - LFS (Bewerking Steunpunt Werk) 

 
Naar achtergrondkenmerken | Vlaams Gewest  

 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - EAK, Eurostat - LFS (Bewerking Steunpunt Werk)  
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B3. Niet-werkende werkzoekenden (nwwz) 

 

Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden 
 jan/20 aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 jan/21 

VLAAMS GEWEST               

aantal (n) 184.003 213.294 202.583 191.477 189.699 190.537 192.897 

evolutie op jaarbasis (n) −8.442 +16.861 +11.764 +7.478 +11.843 +11.574 +8.894 

evolutie op jaarbasis (%) −4,4 +8,6 +6,2 +4,1 +6,7 +6,5 +4,8 

BELGIË               

aantal (n) 475.289 526.702 507.889 490.795 486.846 490.589 495.461 

evolutie op jaarbasis (n) −16.613 +26.389 +18.810 +13.761 +22.312 +20.356 20.172 

evolutie op jaarbasis (%) −3,4 +5,3 +3,8 +2,9 +4,8 +4,3 +4,2 

Bron: VDAB / NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 

 
 
Evolutie aantal nwwz | VLAAMS GEWEST 
 

Jan ’20 tot jan ’21 | Groei op jaarbasis (%) 

 
Bron: VDAB / NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 
 
 
 

 
 
Trendindex aantal nwwz | VLAAMS GEWEST & BELGIË 
 

Januari ’08 tot januari ’21 | Index jan.’08=100  

 
Trendindex = index van het trendniveau, d.i. het voortschrijdend ge-
middelde van de voorbije twaalf maanden 
Bron: VDAB / NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 

 https://arvastat.vdab.be   
 http://stat.nbb.be  

 
Evolutie van het aantal nwwz naar achtergrondkenmerken | VLAAMS GEWEST 
 
2019-2020 (periode januari-december; gemiddelde) | Groei op jaarbasis (%) 

 
Bron: VDAB - Arvastat (bewerking Steunpunt Werk) 
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Januari '21 | Groei t.o.v. februari '20 (%) 

 
Bron: VDAB - Arvastat (bewerking Steunpunt Werk) 
 
  http://arvastat.vdab.be  
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B4. Aandeel nwwz dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk 

 

Aandeel (%) nwwz dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk | VLAAMS GEWEST 
 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 

Uitstroom naar werk (%) 11,1 9,9 10,1 10,4 10,8 9,1 6,9 9,7 9,6 

Bron: VDAB - Arvastat (bewerking Steunpunt Werk) 

 
Het aandeel nwwz dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk wordt berekend door het aantal nwwz dat in de loop van 
een maand aan het werk gaat, te delen door het totale aantal nwwz aan het begin van die maand. De cijfers hier worden berekend 
als een gemiddelde over de drie maanden van het kwartaal. Deze indicator toont aan in hoeverre niet-werkende werkzoekenden 
aangeworven worden, ongeacht of de totale werkloosheid stijgt of daalt.  
 
 

Aandeel (%) nwwz dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk (2019-IV en 2020-IV) naar achtergrondkenmerken | 

VLAAMS GEWEST 

 
Bron: VDAB - Arvastat (bewerking Steunpunt Werk) 
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C. TEWERKSTELLING & SECTOREN 
 

C1. Loontrekkende tewerkstelling 

 

Evolutie van het aantal werknemers en het arbeidsvolume (in voltijdsequivalenten - VTE) 

Werknemers 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III* 

VLAAMS GEWEST                   

aantal (n) 2.386.144 2.389.943 2.403.352 2.405.611 2.424.271 2.419.691 2.398.868 2.395.676 2.412.400 

evolutie jaarbasis (n) +27.035 +32.925 +36.077 +31.207 +38.127 +29.748 −4.484 −9.935 −11.871 

evolutie jaarbasis (%) +1,1 +1,4 +1,5 +1,3 +1,6 +1,2 −0,2 −0,4 −0,5 

BELGIË                   

aantal (n) 3.936.001 3.933.156 3.959.194 3.967.679 4.003.244 3.986.546 3.957.963 3.950.862 3.980.000 

evolutie jaarbasis (n) +51.234 +57.755 +61.726 +48.247 +67.243 +53.390 −1.231 −16.817 −23.244 

evolutie jaarbasis (%) +1,3 +1,5 +1,6 +1,2 +1,7 +1,4 −0,0 −0,4 −0,6 

VTE 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III* 

VLAAMS GEWEST                   

aantal (n) 1.962.622 2.016.598 2.004.967 2.029.906 1.986.593 2.039.711 1.960.739 1.765.984 1.939.400 

evolutie jaarbasis (n) +26.376 +27.006 +32.043 +27.115 +23.971 +23.113 −44.228 −263.922 −47.193 

evolutie jaarbasis (%) +1,4 +1,4 +1,6 +1,4 +1,2 +1,1 −2,2 −13,0 −2,4 

BELGIË                   

aantal (n) 3.220.254 3.309.675 3.284.959 3.331.721 3.260.466 3.352.829 3.214.469 2.878.876 3.172.000 

evolutie jaarbasis (n) +45.460 +46.533 +53.786 +44.383 +40.212 +43.153 −70.490 −452.845 −88.466 

evolutie jaarbasis (%) +1,4 +1,4 +1,7 +1,4 +1,2 +1,3 −2,1 −13,6 −2,7 

* 2020-III= raming (o.b.v. Snelle Ramingen van de tewerkstelling bij RSZ) 
De cijfers in deze tabel hebben betrekking op alle tewerkstelling die vanaf 1 januari 2017 onder de bevoegdheid van de RSZ valt. Dit betekent dat de 
tewerkstelling bij Provinciale en Plaatselijke besturen, die vóór 2017 niet werd opgenomen, in deze tijdsreeks is toegevoegd. 
Bron: RSZ (bewerking Steunpunt Werk) 
 http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/publicaties/snelle-ramingen-van-de-tewerkstelling    
 
 

C2. Loontrekkende tewerkstelling naar hoofdsector 
 

Trendindex aantal werknemers bij RSZ naar sector | VLAAMS GEWEST 
 
2008-I tot 2020-II | Index 2008-I = 100 

 
Trendindex = index van het trendniveau, d.i. het voortschrijdend gemiddelde van de voorbije twaalf maanden 
RSZ-tewerkstelling, exclusief de tewerkstelling bij Provinciale en Plaatselijke overheden 
 
Bron: RSZ (bewerking Steunpunt Werk) 
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C3. Loontrekkende tewerkstelling naar sector 

 
Evolutie van het aantal werknemers bij RSZ naar sector | VLAAMS GEWEST 
 
2019-II – 2020-II | Groei op jaarbasis (%) 

 
 
RSZ-tewerkstelling, exclusief de tewerkstelling bij Provinciale en Plaatselijke overheden 
Sectorindeling op basis van de WSE-sectoren (zie www.steunpuntwerk.be/node/2530)  
Bij elke sector staat tussen haakjes het aantal werknemers in de sector.  
Enkel de sectoren met meer dan 20 000 werknemers in het eerste kwartaal van 2020 zijn opgenomen.  
Bron: RSZ (bewerking Steunpunt Werk) 
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D. VACATUREMARKT & KRAPTE 
 

D1. Ontvangen & openstaande vacatures 

 
Evolutie van het aantal ontvangen en openstaande VDAB-vacatures (Normaal Economisch Circuit zonder Uitzendarbeid - NECzU, 
rechtstreeks aan VDAB gemeld) | VLAAMS GEWEST 
 dec/19 jul/20 aug/20 sep/20 okt/20 nov/20 dec/20 

ONTVANGEN VACATURES               

aantal (n) 18.989 17.164 18.595 23.924 25.217 18.253 18.227 

evolutie op jaarbasis (n) +1.143 −7.174 −4.414 −3.503 −2.272 −4.158 −762 

evolutie op jaarbasis (%) +6,4 −29,5 −19,2 −12,8 −8,3 −18,6 −4,0 

OPENSTAANDE VACATURES               

aantal (n) 46.195 37.252 36.831 39.037 40.782 38.640 37.131 

evolutie op jaarbasis (n) −1.825 −12.856 −13.183 −11.713 −9.750 −9.911 −9.064 

evolutie op jaarbasis (%) −3,8 −25,7 −26,4 −23,1 −19,3 −20,4 −19,6 

Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 

 

Evolutie aantal VDAB-vacatures | VLAAMS GEWEST 
 
December ’19 tot december ’20| Groei op jaarbasis (%) 

 
 
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 

 
 

Trendindex aantal VDAB-vacatures | VLAAMS GEWEST 
 
Januari ’08 tot december ’20 | Index jan.’08=100  

 
 
Trendindex = index van het trendniveau, d.i. het voortschrijdend ge-
middelde van de voorbije twaalf maanden 
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 

 https://arvastat.vdab.be 
 

Evolutie van het aantal ontvangen VDAB-vacatures (NECzU, rechtstreeks aan VDAB gemeld) naar circuit, gevraagde ervaring,  
gevraagd studieniveau | VLAAMS GEWEST 
 

2019-2020 (periode januari tot en met december) | Groei op jaarbasis (%) 

 
Tijdelijk = exclusief uitzendopdrachten en studentenjobs / Geen ervaring = minder dan 6 maand ervaring; enige ervaring = 6 maand tot 2 jaar ervaring; 
met ervaring = meer dan 2 jaar ervaring  
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 
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Evolutie van het aantal ontvangen VDAB-vacatures (NECzU, rechtstreeks aan VDAB gemeld) naar sector | VLAAMS GEWEST 
2019-2020 (periode januari tot en met december) | Groei op jaarbasis (%) 

 
Enkel de 10 grootste sectoren op basis van tewerkstelling worden weergeven 
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 
 

D2. Spanningsratio 

 
Evolutie van de spanningsratio (aantal nwwz per openstaande VDAB-vacature) | VLAAMS GEWEST 

 
Jaargemiddelde 2008 tot 2020 

 
De spanningsratio wordt berekend op het aantal openstaande vacatures, rechtstreeks gemeld aan VDAB. 
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 
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Vlamingenstraat 83 bus 3552, 3000 Leuven 
steunpuntwerk@kuleuven.be  |  +32 016 32 32 39   
www.steunpuntwerk.be  |  twitter: @SteunpuntWerk 

 
Het STEUNPUNT WERK is een universitair kenniscentrum dat arbeidsmarktinformatie ver-
spreidt en het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt. 

http://www.steunpuntwerk.be/

