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Het in de tweede helft van 2020 ingeslagen herstelpad loopt opnieuw als rode draad doorheen dit kwartaalbericht. Zo 

bereikte de economische groei in het derde kwartaal van 2021 opnieuw haar precrisisniveau, gaat de tewerkstelling (in 

VTE’s) met rasse schreden vooruit, blijft het aantal werkzoekenden zonder werk nieuwe dieptepunten opzoeken en heerst 

er op vlak van ontvangen vacatures een absolute hoogconjunctuur. Hoewel het vertrouwen bij zowel ondernemers als 

consumenten daarentegen de afgelopen maanden  een wisselend verloop kent, blijven beide toch op een historisch gezien 

hoog niveau. 

We spreken in dit kwartaalbericht nog steeds van een herstel omdat niet alle indicatoren hun precrisisniveau hebben be-

reikt. We zijn er daardoor nog niet helemaal. Zo kennen de uitzendactiviteiten de laatste maanden eerder een fluctuerend 

verloop en ook de sterke afname van het aantal tijdelijk werklozen lijkt wat te zijn gestokt. Ook op vlak van de werkzaam-

heidsgraad is de schade bij bepaalde kansengroepen nog niet volledig hersteld, ondanks een kentering die is ingezet. De 

snelle economische omschakeling heeft bovendien een oud zeer nieuw leven ingeblazen: de krapte op de Vlaamse ar-

beidsmarkt is terug als nooit tevoren en vormt een belangrijke uitdaging voor verdere groei. Ten slotte blijft ook de opruk-

kende vierde golf van het COVID-19-virus en de daaraan gekoppelde bijkomende maatregelen een onzekere factor. 

Conjunctuur 

De economische groei in België is in het derde kwartaal 

van 2021 toegenomen met 4,7%. Op kwartaalbasis 

bedraagt de groei +1,8%. Het verschil in jaargroei van het 

BBP tussen het tweede (+15,1%) en derde kwartaal 

(+4,7%) is relatief groot, maar hier speelt mee dat het 

tweede kwartaal van 2020 uiteraard ook het moment was 

waarop de impact van de COVID-19-pandemie ten volle 

tot uiting kwam (−14,0%). Door de sterke verdere groei 

van de economische activiteit in het derde kwartaal van 

2021 werd voor het eerst opnieuw het precrisisniveau 

bereikt. Op basis van eerste inschattingen van de Natio-

nale Bank van België (nbb) blijkt vooral de dienstensector 

de motor te zijn van het economisch herstel in het laatste 

kwartaal. 

In haar herfstprognose gaat de Europese Commissie uit 

van aanhoudende economische expansie in de Europese 

Unie. Door onder andere de atypische aard van de reces-

sie en de aanzienlijke beleidssteun, herstelt de economie 

in Europa (voorlopig) sneller dan verwacht en zou de 

groeitrend van vóór de crisis bovendien veel sneller be-

naderd worden dan na eerdere recessies. Van de Eu-

ropese economie wordt in deze herfstprognose verwacht 

dat die voor de rest van het jaar blijft groeien, met een 

totale jaargroei van +5,0% voor 2021 voor de eurozone. 

Voor 2022 en 2023 wordt een groei van respectievelijk 

4,3% en 2,4% verwacht. Volgens diezelfde vooruitblik doet 

België het in 2021 nog uitstekend met een economische 

groei van +6%, en dit na de historische recessie van 2020. 

Voor 2022 en 2023 zijn de vooruitzichten iets minder 

uitgesproken. In 2022 voorspelt de EU een groei van 

+2,6%, in 2023 zou de Belgische economie groeien met 

1,9%. Deze prognoses dienen uiteraard met de nodige 

voorzichtigheid benaderd te worden. Zo worden ze sterk 

onder druk gezet door de vierde golf en de stelselmatige 

herinvoering van beperkende maatregelen overheen Eu-

ropa (A1). 

Het ondernemersvertrouwen bereikte eerder dit jaar een 

historisch maximum, zowel in het Vlaams Gewest (+6,7 in 

juni 2021) als in België (+10,1 in juli 2021). Sindsdien is er 

sprake van een lichte daling. In Vlaanderen zakte het 

ondernemersvertrouwen terug naar +4,3 in juli en naar 

+1,1 in augustus, waarna het stabiliseerde in de twee 

maanden erna. In oktober bereikte de conjunctuurbarom-



 

 

eter +1,3. In een langetermijnperspectief kunnen we nog 

steeds spreken van een gunstig ondernemersklimaat in 

Vlaanderen, aangezien het een van de betere oktober-

maanden is sinds het begin van de meting in 2007. Achter 

de stabilisatie van de afgelopen maanden, schuilen echter 

grote verschillen naargelang de bedrijfstak. Zo kende 

sinds het vorige kwartaalbericht enkel de handel een 

verder stijging van het vertrouwen (stijging van +9,4 ten 

opzichte van het vertrouwensniveau in juli). De bouw en 

de dienstverlening daarentegen zijn minder positief in hun 

beoordeling over de recente ontwikkeling van hun activi-

teit (respectievelijk −2,2 en −8,0 ten opzichte van juli). 

Desondanks blijft het vertrouwen in deze sectoren nog 

steeds boven hun gemiddelde over de periode 2000-2019. 

Enkel de bouwsector is iets minder positief ingesteld ten 

opzichte van zijn gemiddeld vertrouwensniveau. 

Het consumentenvertrouwen schommelde de afgelopen 

maanden op een aanhoudend hoog niveau. Zo steeg deze 

in september 2021 opnieuw tot het recordniveau van juli 

(+17 voor Vlaanderen en +8 voor België), om in oktober 

weer af te nemen (+13 in Vlaanderen en +4 in België). Dit 

blijft desondanks wel de beste oktobermaand sinds 2003. 

De beperkte daling in oktober sijpelt door in bijna alle 

componenten van het consumentenvertrouwen. Zo zijn 

de vooruitzichten voor de algemene economische situatie 

lichtjes gedaald, net zoals vooruitzichten met betrekking 

tot de financiële situatie en het spaarvermogen van gezin-

nen. Onder de huishoudens daalt de vrees voor een toe-

name van de werkloosheid in de komende twaalf 

maanden wel nog verder. Het valt nog af te wachten of de 

stijgende coronacijfers en recent aangekondigde 

maatregelen om de vierde coronagolf te temperen, een 

effect zullen hebben op de toekomstige cijfers met be-

trekking tot het consumenten- en ondernemersver-

trouwen (A2). 

Na de terugval in het eerste kwartaal van 2021 (−3,0% op 

kwartaalbasis), vertoonde het aantal uren uitzendarbeid 

in het daaropvolgende kwartaal een duidelijke herstelbe-

weging (+3,6% op kwartaalbasis). Het derde kwartaal kent 

vooralsnog een fluctuerend verloop. Sinds maart 2021 

registreert de Federgon-index sterke jaargroeicijfers, met 

als hoogtepunt +63,2% in april. De laatste maanden 

neemt deze groei stelselmatig af: +18,0 in juni en juli, 

+12,7% in augustus en +9,2% in september. De Federgon-

index in september (104,7) is nagenoeg constant gebleven 

ten opzichte van een maand eerder (104,5). Hiermee be-

vinden de uitzendactiviteiten zich in augustus en septem-

ber ongeveer 4,0% onder het precrisisniveau (A3). 

Ten gevolge van het coronavirus werd beslist om de pro-

cedure tot aanvraag van tijdelijke werkloosheid sterk te 

vereenvoudigen. In september besliste de federale rege-

ring om deze vereenvoudigde procedure te verlengen tot 

en met 31 december 2021.  

Nadat het aantal tijdelijke werklozen in België en het 

Vlaams Gewest sinds eind 2020 op een hoog niveau stabi-

liseerde (respectievelijk rond 400 000 en 240 000 tijdelijke 

werklozen), werd in mei 2021 een duidelijke daling gecon-

stateerd. Zowel in het Vlaams Gewest als België viel het 

aantal tijdelijke werklozen uiteindelijk terug met ongeveer 

−30% ten opzichte van een maand eerder. Ook in de 

maanden juni (−20,8% en −19,2%) en juli (−31,6% en 

−26,8%) werd de dalende trend verder gezet, wat resul-

teerde in het laagste niveau sinds de start van de COVID-

19-pandemie. 

Op basis van de voorlopige cijfers voor de maanden au-

gustus en september lijkt deze dalende trend echter wel 

duidelijk in kracht af te nemen. Met 129 893 tijdelijk 

werklozen in België en 73 125 in het Vlaams Gewest zijn 

we bovendien nog steeds ver verwijderd van het precrisis-

niveau: dit zijn er immers nog steeds tweemaal zoveel als 

in september 2019 of 2018. De vertraging van het afname 

tempo is hierbij iets meer uitgesproken in het Vlaams Ge-

west dan in België, waardoor het aandeel Vlaamse werk-

nemers in de tijdelijke werkloosheid opliep tot 59,6%. 

Mogelijk speelt de evolutie van tijdelijke werkloosheid in 

de industrie hier een belangrijke rol in. Het aandeel van 

deze sector nam intussen toe tot 36,6%, tweemaal zo 

hoog dan we op basis van de sectorgrootte zouden ver-

wachten. Bovendien is het ook de enige sector waarbij de 

voorlopige (en dus nog onvolledige) cijfers reeds een toe-

name in absolute termen vertonen. Naast de industrie 

blijven de administratieve en ondersteunende diensten 

(18,6%), handel (12,3%) en bouw (10,2%) de meest aan-

wezige sectoren, maar van bijna al deze sectoren is het 

aandeel tanende of stabiel. 

Ook de evolutie van de tijdelijke werkloosheid zal de ko-

mende maanden sterk afhankelijk zijn van het verdere 

verloop van het aantal COVID-19-besmettingen. Los van 

sectorale maatregelen, kunnen personen immers ook va-

ker in quarantaine terechtkomen bij een mogelijk risico-

contact of besmetting (A4). 
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Ondernemingsrechtsbanken registreerden in september 

(354 faillissementen) en oktober (361 faillissementen) dan 

wel meer faillissementen dan de maanden ervoor (224 in 

juli en 147 in augustus), dit is grotendeels te verklaren 

door het gerechtelijk zomerreces dat plaatsvindt in juli en 

augustus. Faillissementscijfers liggen in deze periode door-

gaans lager doordat er minder zittingen zijn. Met 361 fail-

lissementen in oktober ligt het aantal faillissementen in 

Vlaanderen +11,4% hoger in vergelijking met een jaar eer-

der, maar nog steeds −22,5% lager dan het aantal faillisse-

menten in oktober 2019. Bekijken we dit voor het derde 

kwartaal, dan zijn er in Vlaanderen −15,5% minder faillis-

sementen in vergelijking met het derde kwartaal van 2020 

en −31,0% minder ten opzichte van het zelfde kwartaal in 

2019. Opvallend, in oktober 2021 werd er in het Vlaams 

Gewest een record aantal faillissementen bij eenpersoons 

ondernemingen (131) uitgesproken, het hoogste aantal in 

de periode 2000-2021. Het op één na hoogste aantal fail-

lissementen (127) dateert van maart 2020, het begin van 

de coronacrisis. Bij analyse van de activiteitensector stel-

len we een stijging in aantal faillissementen vast in meer-

dere sectoren ten opzichte van oktober 2020, maar de 

bouwnijverheid (91 faillissementen) is de enige sector met 

zowel meer faillissementen ten opzichte van oktober 2020 

(+56,9%) als oktober 2019 (+15,2%). 

We hebben reeds geconstateerd dat de algemene faillisse-

mentscijfers het precrisisniveau nog niet evenaren. Er is 

dus nog steeds sprake van een beperkend effect van de 

verschillende overheidsmaatregelen ter ondersteuning 

van de bedrijven tijdens deze COVID-19-pandemie. Het 

tweede moratorium liep weliswaar op 31 januari 2021 af, 

toch zijn er nog steeds tal van beschermingsmaatregelen 

van kracht. Zo geldt nog steeds de versoepelde procedure 

voor gerechtelijke reorganisatie en is er een feitelijk mora-

torium in werking waarbij bedrijven niet failliet verklaard 

worden als gevolg van schulden bij de belastingdiensten of 

de sociale zekerheid. Het feitelijk moratorium bleef van 

kracht tot oktober 2021 voor wat de RSZ betreft, voor de 

belastingdienst geldt de regeling nog steeds. Bovendien is 

er onder andere nog steeds de mogelijkheid tot uitstel van 

betaling van de RSZ-bijdragen en een minnelijk afbeta-

lingsplan voor werkgevers getroffen door de coronamaat-

regelen. Deze regeling werd eerder dit jaar uitgebreid naar 

het derde kwartaal van 2021. Ondernemingen kunnen 

daarnaast ook beroep doen op andere beschermingsmaat-

relen zoals de coronalening (een achtergestelde lening op 

drie jaar, als aanvulling op overbruggingskredieten). 

Het valt niet uit te sluiten dat de evolutie van de faillisse-

mentscijfers de komende periode verder beïnvloed zullen 

worden door de verschillende beschermingsmaatregelen. 

Zo blijft onder andere de vereenvoudigde toegang tot de 

gerechtelijke organisatie nog van kracht tot juli 2022 (A5). 

In augustus 2021 waren er 6 933 oprichtingen in België, 

waarvan 4 686 in het Vlaams Gewest. Op vlak van oprich-

tingen in Vlaanderen stelden we eerder al sterke groeicij-

fers vast in het eerste en tweede kwartaal van 2021, res-

pectievelijk +9,7% en +56,9% ten opzichte van hetzelfde 

kwartaal een jaar eerder. Voor België waren de groeicijfers 

ongeveer van dezelfde grootorde, respectievelijk +5,3% en 

+58,6%. Vooral in de maanden april (+90,2% op jaarbasis), 

mei (+42,3%) en juni (+31,5%) werden er veel meer op-

richtingen geregistreerd in het Vlaams Gewest, zowel ten 

opzichte van één als van twee jaar eerder. Deze sterke 

groei kon dus niet volledig geattribueerd worden aan het 

reeds aanwezige crisisklimaat in 2020. Aan deze opmars 

kwam echter een einde in juli (−6,2% op jaarbasis) en ook 

in augustus zijn er minder oprichtingen dan een jaar eer-

der (−11,9%). Hierdoor valt de trendindex oprichtingen 

een beetje terug (A6). 

 

Werkzaamheid & werkloosheid 

Na een terugval in 2020 en het eerste kwartaal van 2021, 

tekent het trendniveau van de werkzaamheidsgraad in het 

tweede kwartaal opnieuw een groei op in zowel België als 

Vlaanderen (beide +0,2 ppt op kwartaalbasis) tot respec-

tievelijk 69,9% en 74,6%. De evolutie van de werkzaam-

heid moet echter met de nodige voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. De vragenlijst van Enquête naar de Ar-

beidskrachten (EAK) werd dit jaar immers grondig her-

vormd en hanteert vanaf het eerste kwartaal van 2021 

een gewijzigde definitie met betrekking tot werkgelegen-

heid en werkloosheid, met een tijdreeksbreuk in de cijfers 

als gevolg. Zo worden onder andere personen die reeds 

langer dan drie maanden ononderbroken tijdelijk werkloos 

zijn niet langer tot de werkenden gerekend. 

Indien deze langdurige tijdelijk werklozen nog steeds tot 

de werkenden zouden gerekend worden, zouden beide 

werkzaamheidsgraden op respectievelijk 70,4% en 75,0% 

komen te liggen. Nagenoeg hetzelfde niveau als twee jaar 

eerder (beide +0,0 ppt), maar wel nog steeds net onder 

het niveau van voor de aanvang van de crisis 

(respectievelijk 70,6% en 75,8%). 
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Het blijven vooral de 20- tot 24-jarigen (−5,3 ppt op jaar-

basis), personen geboren buiten de EU-28 (−3,2 ppt) en 

kortgeschoolden (−2,9 ppt) die een negatieve impact van 

de COVID-19-pandemie ervaren. Ook zonder de aangepas-

te toewijzing van langdurig tijdelijk werklozen zouden 

deze groepen met een duidelijke achteruitgang gecon-

fronteerd worden van respectievelijk −4,8 ppt, −2,4 ppt en 

−2,3 ppt. Het tegenovergestelde geldt voor de 55-plussers 

en personen met een arbeidshandicap. Beide groepen 

slagen er in het tweede kwartaal van 2021 in om een posi-

tieve jaargroei te noteren (respectievelijk +0,6 ppt en +0,9 

ppt). Meer nog, beide groepen zetten hun pre-crisis groei-

pad nagenoeg ongestoord verder: ten opzichte van twee 

jaar eerder is hierdoor een groei van respectievelijk +2,8 

ppt en +1,2 ppt te noteren (B1). 

Het trendniveau van de werkloosheidsgraad kent in het 

tweede kwartaal van 2021 een verdere stijging tot 6,3% in 

België en 4,0% in het Vlaams Gewest, respectievelijk +1,1 

ppt en +0,9 ppt hoger dan een jaar eerder. Daarmee 

wordt het hoogste niveau bereikt sinds het eerste kwar-

taal van 2018. Hier is het effect van de eerder vermelde 

methodologische wijziging van de EAK echter beperkt 

(beide +0,1 ppt). In vergelijking met het eerste kwartaal 

van 2021 is de toename het sterkst bij de kortgeschoolden 

(+0,7 ppt) en de 15- tot 24-jarigen (+1,3 ppt). Deze laatste 

groep vertoont ook veruit de sterkste jaargroei: van 8,8% 

tot 13,7% (+4,9 ppt). Net als bij de personen geboren bui-

ten de EU-28 (10,7%) wordt de kloof in de werkloosheids-

graad nog verder uitgediept (respectievelijk +9,7 ppt en 

+6,7 ppt ten opzichte van het gemiddelde) (B2). 

VDAB hanteert sinds juni 2021 een nieuwe werkzoeken-

denindeling waardoor we nu rapporteren over werkzoe-

kenden zonder werk (wzw) in het Vlaamse Gewest in 

plaats van niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Deze 

worden verder ingedeeld in wzw in bemiddeling, wzw in 

opleiding of voortraject en wzw die niet inzetbaar zijn op 

lange termijn.  

Na een sterke stijging in navolging van de COVID-19-

pandemie, is het aantal wzw sinds maart 2021 bezig aan 

een al even sterke daling. Hierdoor werd reeds in april 

2021 (200 286 wzw) opnieuw het precrisisniveau bereikt 

(van 201 272 wzw in februari 2020) en in oktober kunnen 

we zelfs het laagste peil ooit noteren (181 327 wzw). Dit is 

−11,0% lager dan twee jaar geleden en zelfs −2,0% lager 

dan het laagste pre-COVID-19-niveau van mei 2008 

(184 970 wzw). 

In oktober is 73,6% van de in totaal 181 327 wzw in be-

middeling bij de VDAB, 13,7% volgt een opleiding of een 

voortraject en 12,6% is niet inzetbaar op lange termijn. De 

sterkste afname van het aantal wzw kunnen we niet on-

verwacht vooral bij de wzw in bemiddeling terugvinden. 

Niet enkel vormen zij veruit de grootste groep, ook hun 

afstand tot de arbeidsmarkt is kleiner. Zowel op maandba-

sis (−5,6%) als op jaarbasis (−18,8%) zien we een duidelijke 

daling van het aantal wzw in bemiddeling. Zelfs ten op-

zichte van twee jaar eerder is er een afname met −17,8%.  

De personen in opleiding of voortraject kenden tijdens de 

eerste maanden van het jaar een opwaartse schok. In de 

periode juli tot en met augustus konden we echter al een 

stelselmatig afname in de jaargroei van deze groep con-

stateren (van +7,5% tot +2,7%). Terwijl er in september en 

oktober reeds sprake is van een krimp (−3,2% en −2,3% op 

jaarbasis). Ondanks deze dalende tendens blijft het aantal 

wzw in opleiding of voortraject wel nog steeds +8,1% gro-

ter dan twee jaar eerder het geval was. Het zijn echter 

vooral de niet inzetbare op lange termijn die een 

(relatieve) groei kennen. In oktober 2017 behoorde 

slechts 5,2% van de wzw tot deze categorie, drie jaar later 

is dit reeds toegenomen tot 12,6%. Ook in absolute ter-

men nam deze groep toe: van 11 666 in oktober 2017 tot 

22 915 in oktober 2021, net geen verdubbeling. 

Ook op vlak van achtergrondkenmerken zien we dat niet 

elke groep hetzelfde afnametempo hanteert. Zo nam het 

aantal 55-plussers (−3,2%) minder snel af als gemiddeld 

(−8,5%), terwijl het aantal personen die één tot twee jaar 

(+7,3%) of meer dan twee jaar (+1,2%) werkloos zijn toe-

nam (B3). 

Op de maand juli na (−0,2 ppt op jaarbasis) zette de uit-

stroom naar werk de laatste maanden zijn groeipad ver-

der door. Zo stroomde in september 13,4% van de wzw 

uit naar werk, dat is +0,4 ppt meer dan een jaar geleden, 

maar wel −0,6 ppt minder dan twee jaar geleden (14,0%). 

De eerder vermelde relatieve toename van het aandeel 

wzw die niet inzetbaar zijn op lange termijn vormt hoe 

dan ook wel een negatieve druk uit op het uitstroomper-

centage. Wanneer we kijken naar het periodegemiddelde 

januari t.e.m. september zien we een globale toename 

van de uitstroom naar werk met +0,8 ppt op jaarbasis. De 

toename is het sterkst bij de min-25-jarigen (+1,4 ppt tot 

15,0%) en personen met een migratieachtergrond (+1,5 

ppt tot 8,2%) (B4). 
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Tewerkstelling & sectoren 

Tussen het eerste en het tweede kwartaal van 2021 groei-

de de Vlaamse loontrekkende tewerkstelling aan met zo’n 

10 800 personen (+0,4%). De jaar-op-jaar vergelijking met 

het tweede kwartaal van 2020 toont een stijging met zo’n 

38 200 personen (+1,6%). Door een sterk verminderd ge-

bruik van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid nam de 

tewerkstelling uitgedrukt in voltijdsequivalenten nog veel 

spectaculairder toe. Op jaarbasis was er een stijging met 

230 400 VTE (+13,0%). Daarmee komt het aantal VTE 

weer in de buurt van het pre-COVID-19-niveau (C1). 

De administratieve tewerkstellingscijfers op sectorniveau 

lopen een kwartaal achter op de algemene tewerkstel-

lingscijfers van hierboven. Bekijken we sectorevoluties 

uitgedrukt in koppen, dan observeren we voor de secun-

daire sector (industrie, bouw en energie) een stijging van 

de loontrekkende tewerkstelling met +0,2% in het eerste 

kwartaal van 2021 ten opzichte van het eerste kwartaal 

van 2020. In de tertiaire (commerciële diensten) en de 

quartaire (publieke diensten) sector hadden we nog een 

tewerkstellingsgroei van respectievelijk +1,1% en +1,5%. 

Horeca en toerisme zijn nog steeds de sterkst door COVID-

19 getroffen sectoren. Ten opzichte van het eerste kwar-

taal van 2020 is er een daling met −11,8%. Een andere 

zwaar getroffen sector, die van cultuur en recreatie, ne-

men we niet op in onze analyse, aangezien we ons, zoals 

steeds, beperken tot de sectoren met meer dan 20 000 

werknemers in het Vlaams Gewest. Ook bij de vervaardi-

ging van transportmiddelen (−2,2%) en het garagewezen 

(−2,1%) constateren we een tewerkstellingskrimp, net 

zoals bij de groothandel (−1,3%), het transport (−0,9%), 

logistiek (−0,9%) en de financiële sector (−0,8%). 

De uitzendsector kende onmiddellijk na het uitbreken van 

de coronacrisis een zeer sterke terugval. Deze lage start-

positie gecombineerd met de algemene heropleving van 

de economie, maakt dat deze uiterst volatiele sector een 

jaar-op-jaar groei kende van maar liefst +16,7% in het 

eerste kwartaal van 2021. Ook de postsector kende een 

sterke groei (+5,3%). Daarna volgen de informaticasector 

(+4,9%), de ‘overige zakelijke diensten’ (+3,1%) en de che-

mie (+2,4%). In drie grote sectoren uit de publieke sector, 

zijnde het onderwijs (+2,3%), de gezondheidszorg (+1,7%) 

en de maatschappelijke diensten (+1,6%), nam de tewerk-

stelling eveneens duidelijk toe (C2 & C3). 

 

Vacaturemarkt & krapte 

Het vorige kwartaalbericht van augustus berichtte het al: 

op vlak van ontvangen vacatures heerst een absolute 

hoogconjunctuur. Het toen gevestigde recordniveau van 

juni 2021 (33 760 ontvangen vacatures) werd zelfs in au-

gustus (33 537 vacatures) en september (37 984 vaca-

tures) verder scherp gesteld. In september waren er 

daarmee maar liefst +14 060 (+58,8%) vacatures meer dan 

een jaar eerder en zelfs ten opzichte van september 2019 

is de groei erg groot (+10 557 of +38,5%). In oktober is het 

jaarverschil iets kleiner (+11 038), maar dit zorgt desal-

niettemin voor een recordniveau van het aantal open-

staande vacatures: met 72 067 openstaande vacatures 

zijn er 1,4 maal zoveel jobs in de aanbieding als in de toen 

al bijzonder krappe arbeidsmarkt van oktober 2019.  

De groei in het aantal ontvangen vacatures zet zich vrij 

globaal door, maar toch kent het aantal vacatures die 

ervaring vereisen (+50,0%), kortgeschoolde (+49,1%) en 

hooggeschoolde jobs (+53,1%) en vaste contracten 

(+49,9%) een nog sterkere toename. De tien grootste sec-

toren noteren allemaal een positieve groei op jaarbasis, 

met de zakelijke dienstverlening (+95,5%) en openbare 

besturen (+73,1%) op kop. Daarnaast zijn er nog vier an-

dere kleinere sectoren die een nog grotere groei noteren 

dan zakelijke dienstverlening: vervaardigen van 

bouwmaterialen (+118,4%), metaal (+117,1%), recreatie, 

cultuur en sport (+108,2%) en horeca en toerisme 

(+98,3%). 

De combinatie van absolute hoogconjunctuur op de vaca-

turesmarkt en het dalende aantal wzw stuwt de span-

ningsratio (dit zijn het aantal wzw in bemiddeling per 

openstaande VDAB-vacature) verder naar omlaag tot 2,7. 

De krapte op de arbeidsmarkt is en blijft dus bijzonder 

nijpend (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 

  2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 2021-III 

BELGIË                   

groei op jaarbasis (%) +2,4 +2,1 −2,0** −14,0** −3,6** −4,4** +0,0** +15,1** +4,7** 

groei op kwartaalbasis (%) +0,7 +0,7 −3,1** −11,9** +11,9** −0,1** +1,1** +1,7** +1,8** 

EUROGEBIED                   

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

groei op kwartaalbasis (%) +0,3 +0,0 −3,5 −11,7 +12,6 −0,4 −0,3 +2,1 +2,2 

EU-28                   

groei op jaarbasis (%) +2,0 +1,4 −2,5 −13,7 −3,9 −4,1 −1,2 +13,7 +3,9 

groei op kwartaalbasis (%) +0,3 +0,0 −3,1 −11,3 +11,8 −0,2 −0,1 +2,0 +2,1 

* 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) 
 

  2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 2021-III 

Totale economie                   

groei op jaarbasis (%) +2,4 +2,1 -1,4** -13,3** -3,6** -4,4** 0,0** 15,1** 4,7** 

groei op kwartaalbasis (%) +0,7 +0,7 -3,1** -11,6** 11,9** -0,1** 1,2** 1,7** 1,8** 

Landbouw en bosbouw en  
visserij 

                  

groei op jaarbasis (%) +4,8 −4,6 -4,0** -10,0** -7,8** -5,3** -3,7** 6,4**   

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

Nijverheid en energie                   

groei op jaarbasis (%) +5,8 +5,2 2,4** -11,1** -2,8** 1,5** 5,1** 21,4**   

groei op kwartaalbasis (%) +2,1 +0,6 -1,1** -12,5** 11,6** 5,0** 2,3** 1,1**   

Bouwnijverheid                   

groei op jaarbasis (%) −0,4 +0,2 -2,7** -15,3** -1,2** -0,5** 4,4** 21,7**   

groei op kwartaalbasis (%) +0,3 +1,5 -3,4** -14,0** 17,1** 2,2** 1,4** 0,3**   

Diensten                   

groei op jaarbasis (%) +2,0 +1,6 -1,5** -13,0** -4,0** -5,0** -1,3** 13,0**   

groei op kwartaalbasis (%) +0,4 +0,6 -3** -11,2** 10,8** -0,5** 0,8** 1,6**   

** 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)  

  mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 

VL +3,0 +6,7 +4,3 +1,1 +1,4 +1,3 

BE +6,5 +9,8 +10,1 +7,6 +4,0 +4,0 

 

 

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

 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk) 
 

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

 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk)  

 
 
 

Consumentenenquête 
 

Indicator van het consumentenvertrouwen 

  mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 

VL +12 +16 +17 +12 +17 +13 

BE +4 +8 +8 +5 +8 +4 

 

 

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

 
Bron: NBB.Stat (bewerking Steunpunt Werk)  
 

Onderliggende componenten (okt. ’19 tot okt. ’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 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 

groei op jaarbasis (%) −3,9 −3,1 −5,4 −11,2 −32,4 −14,6 −5,5 −0,7 +36,2 

groei op kwartaalbasis (%) −0,7 −0,8 −2,2 −7,7 −24,5 +25,1 +8,3 −3,0 +3,6 

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

 
Evolutie aantal uren uitzendarbeid | VLAAMS GEWEST 
 
2013-II tot 2021-II | Groei op jaarbasis (%) 

 
Bron: Federgon (bewerking Steunpunt Werk) 

Federgon-index | BELGIË 
 
Januari ’14 tot september ’21 | 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 besliste de RVA om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten. In plaats 
daarvan werden enkel gegevens ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19. Deze gegevens heb-
ben betrekking op de refertemaand (en niet op de indieningsmaand) en worden ze uitgedrukt in o.a. aantal werknemers (niet fysieke 
eenheden). Bijgevolg moeten deze volledig los gezien worden van de tijdreeks rond tijdelijke werkloosheid die we tot het uitbreken 
van het COVID-19 virus publiceerden. De gegevens per refertemaand zijn niet definitief en zullen geactualiseerd worden bij elke nieuwe 
beschikbare indieningsmaand. 

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

n per maand jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 

Vlaams Gewest 223 068 230 709 246 208 234 533 164 432 130 268 89 115 86 840 73 125 

Waals Gewest excl. Duitstalige Gemeenschap 86 184 87 656 96 657 93 626 67 603 55 126 45 390 38 292 31 813 

Brussels H. Gewest 68 354 70 036 77 250 77 519 54 051 46 016 34 595 29 766 23 420 

Buitenland 2 515 2 613 3 144 3 295 2 200 1 743 1 221 1 068 888 

Duitstalige Gemeenschap 1 831 1 726 1 729 1 752 1 376 977 978 1 073 647 

% per maand                   

Vlaams Gewest 58,4 58,7 57,9 57,1 56,8 55,6 52,0 55,3 56,3 

Waals Gewest excl. Duitstalige Gemeenschap 22,6 22,3 22,7 22,8 23,3 23,5 26,5 24,4 24,5 

Brussels Hoofdst. Gewest 17,9 17,8 18,2 18,9 18,7 19,7 20,2 19,0 18,0 

Buitenland 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

Duitstalige Gemeenschap 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 0,5 

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

 jan/21 feb/21 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 

Minder dan  6 dagen 44,1 44,2 50,7 47,3 55,2 54,7 63,0 58,7 59,6 

Tussen 6 en 12 dagen 24,6 28,9 22,8 24,9 24,1 27,9 21,9 26,9 26,1 

Tussen 13 en 20 dagen 11,2 10,3 9,4 10,8 8,8 8,1 7,3 7,4 6,7 

Tussen 20 en 26 dagen 12,7 16,6 7,0 8,4 8,9 4,1 3,1 3,0 3,1 

26 dagen en meer 7,4 0,0 10,1 8,6 3,1 5,1 4,7 4,0 4,5 

 
Bron: RVA (bewerking Steunpunt Werk) 
 
Tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19 per sectora| Vlaams Gewest 
Referentiemaand september 2021 (met uitbetaling voor 10 oktober) 

 
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 tweede kwartaal van 2020 en zijn exclusief de tewerkgestelden in de sector 

'Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen' Bron: RVA, RSZ (bewerking Steunpunt Werk) 
Bron: RVA (bewerking Steunpunt Werk) 
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Evolutie tijdelijke werkloosheid ingevolge COVID-19 | Referentiemaanden (met uitbetaling voor 10 oktober) 
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  

  2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 2021-III 

VLAANDEREN                   

aantal (n) 1 051 1 287 1 307 703 858 876 808 796 725 

evolutie op jaarbasis (n) +131 +37 +3 −575 −193 −411 −499 +93 −133 

evolutie op jaarbasis (%) +14,2 +3,0 +0,2 −45,0 −18,4 −31,9 −38,2 +13,2 −15,5 

BELGIË                   

aantal (n) 2 296 2 700 2 664 1 238 1 603 1 698 1 549 1 567 1 371 

evolutie op jaarbasis (n) +233 −169 −26 −1 674 −693 −1 002 −1 115 +329 −232 

evolutie op jaarbasis (%) +11,3 −5,9 −1,0 −57,5 −30,2 −37,1 −41,9 +26,6 −14,5 

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 
 
2019-III tot 2021-III | Groei op jaarbasis (%) 

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

Trendindex faillissementen | VLAAMS GEWEST 
 
Januari ’08 tot oktober ’21 | 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  
 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 

VLAAMS GEWEST                   

aantal (n) 15 893 15 416 16 619 20 208 12 884 18 510 18 654 22 164 20 211 

evolutie op jaarbasis (n) +2 184 +1 660 +542 +745 −3 009 +3 094 +2 035 +1 956 +7 327 

evolutie op jaarbasis (%) +15,9 +12,1 +3,4 +3,8 −18,9 +20,1 +12,2 +9,7 +56,9 

oprichtingsgraad 2,6 2,5 2,7 3,3 2,1 2,9 2,9 3,4 3,1 

BELGIË                   

aantal (n) 25 438 24 050 26 434 31 278 19 274 27 494 28 605 32 945 30 572 

evolutie op jaarbasis (n) +2 270 +2 174 +611 +831 −6 164 +3 444 +2 171 +1 667 +11 298 

evolutie op jaarbasis (%) +9,8 +9,9 +2,4 +2,7 −24,2 +14,3 +8,2 +5,3 +58,6 

oprichtingsgraad 2,6 2,5 2,7 3,1 1,9 2,7 2,8 3,2 2,9 

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 
 
2019-II tot 2021-II | Groei op jaarbasis (%) 

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

 
 
 

Trendindex oprichtingen | VLAAMS GEWEST 
 
Januari ’08 tot augustus ’21* | Index jan.’08=100  

 
*Vanaf januari 2021 wordt een fotovergelijking tussen twee maanden 
toegepast. 
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 
 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 

VLAAMS GEWEST                   

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

groei op jaarbasis (ppt) +1,3 +0,8 +0,8 +1,1 +0,3 −0,2 −0,7 −1,4 −0,8 

BELGIË                   

werkzaamheidsgraad (%) 70,3 70,5 70,5 70,6 70,3 70,2 70,0 69,7 69,9 

groei op jaarbasis (ppt) +1,2 +1,0 +0,8 +0,8 −0,0 −0,3 −0,5 −1,0 −0,4 

EU-27 (2020)                   

werkzaamheidsgraad (%) 72,7 72,9 73,1 73,1 72,7 72,5 72,4 72,1 72,4 

groei op jaarbasis (ppt) +0,9 +0,8 +0,8 +0,6 +0,0 −0,4 −0,7 −1,1 −0,3 

Werkzaamheidsgraad uitgedrukt in een trendniveau; d.i. het gemiddelde van de voorbije vier kwartalen  
Er is een breuk in de resultaten in het eerste kwartaal van 2021 omwille van een herziening van de EAK vragenlijst en een gewijzigde definitie met 
betrekking tot werkgelegenheid en werkloosheid. Zo worden onder andere personen die reeds langer dan drie maanden ononderbroken tijdelijk werk-
loos zijn niet langer tot de werkenden gerekend. Deze methodologische wijzing resulteert bij de 15- tot 64-jarigen tot 10 000 extra werklozen en 70 000 
extra niet-beroepsactieven, ten koste van 80 000 werkenden. Daarnaast worden personen die meer dan 3 maanden met ouderschapsverlof zijn en een 
RVA uitkering ontvingen en sommige seizoenarbeiders vanaf heden tot de werkenden gerekend (samen ongeveer 6600 personen). 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), EAK; Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt Werk) 
 

Trendniveau werkzaamheidsgraad (%) | 20- tot 64-jarigen 
 
2019-II tot 2021-II | Vlaams Gewest, België, EU-27 (2020) 

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

 
Naar achtergrondkenmerken | Vlaams Gewest  

 
Er is een breuk in de resultaten in het eerste kwartaal van 2021 omwille van een herziening van de EAK vragenlijst en een gewijzigde definitie met 
betrekking tot werkgelegenheid en werkloosheid. Zo worden onder andere personen die reeds langer dan drie maanden ononderbroken tijdelijk werk-
loos zijn niet langer tot de werkenden gerekend. Deze methodologische wijzing resulteert bij de 15- tot 64-jarigen tot 10 000 extra werklozen en 70 000 
extra niet-beroepsactieven, ten koste van 80 000 werkenden. Daarnaast worden personen die meer dan 3 maanden met ouderschapsverlof zijn en een 
RVA uitkering ontvingen en sommige seizoenarbeiders vanaf heden tot de werkenden gerekend (samen ongeveer 6600 personen). 
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 
 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 

VLAAMS GEWEST                   

werkloosheidsgraad (%) 3,4 3,4 3,3 3,2 3,1 3,4 3,5 3,8 4,0 

groei op jaarbasis (ppt) −0,5 −0,2 −0,2 −0,2 −0,2 +0,0 +0,3 +0,6 +0,9 

BELGIË                   

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

groei op jaarbasis (ppt) −0,8 −0,6 −0,6 −0,6 −0,5 −0,1 +0,2 +0,7 +1,1 

EU-27 (2020)                   

werkloosheidsgraad (%) 7,1 6,9 6,8 6,7 6,7 7,0 7,2 7,5 7,6 

groei op jaarbasis (ppt) −0,8 −0,6 −0,6 −0,5 −0,3 +0,1 +0,4 +0,8 +0,8 

Werkloosheidsgraad uitgedrukt in een trendniveau; d.i. het gemiddelde van de voorbije vier kwartalen  
Er is een breuk in de resultaten in het eerste kwartaal van 2021 omwille van een herziening van de EAK vragenlijst en een gewijzigde definitie met 
betrekking tot werkgelegenheid en werkloosheid. Zo worden onder andere personen die reeds langer dan drie maanden ononderbroken tijdelijk werk-
loos zijn niet langer tot de werkenden gerekend. Deze methodologische wijzing resulteert bij de 15- tot 64-jarigen tot 10 000 extra werklozen en 70 000 
extra niet-beroepsactieven, ten koste van 80 000 werkenden. Daarnaast worden personen die meer dan 3 maanden met ouderschapsverlof zijn en een 
RVA uitkering ontvingen en sommige seizoenarbeiders vanaf heden tot de werkenden gerekend (samen ongeveer 6600 personen). 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium), EAK; Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt Werk) 
 

Trendniveau werkloosheidsgraad (%) | 15- tot 64-jarigen 
 
2019-II tot 2021-II | Vlaams Gewest, België, EU-27 (2020) 

 
 
Naar achtergrondkenmerken | Vlaams Gewest  
 

 
Er is een breuk in de resultaten in het eerste kwartaal van 2021 omwille van een herziening van de EAK vragenlijst en een gewijzigde definitie met 
betrekking tot werkgelegenheid en werkloosheid. Zo worden onder andere personen die reeds langer dan drie maanden ononderbroken tijdelijk werk-
loos zijn niet langer tot de werkenden gerekend. Deze methodologische wijzing resulteert bij de 15- tot 64-jarigen tot 10 000 extra werklozen en 70 000 
extra niet-beroepsactieven, ten koste van 80 000 werkenden. Daarnaast worden personen die meer dan 3 maanden met ouderschapsverlof zijn en een 
RVA uitkering ontvingen en sommige seizoenarbeiders vanaf heden tot de werkenden gerekend (samen ongeveer 6600 personen). 
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) - EAK, Eurostat - LFS (Bewerking Steunpunt Werk)  
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B3. Werkzoekenden zonder werk (wzw) 
VDAB hanteert sinds juni 2021 een nieuwe werkzoekendenindeling. Meer bepaald ligt nu de focus op de rapportering van alle burgers die ingeschreven 
zijn bij de VDAB (werkzoekenden zonder werk, maar bijvoorbeeld ook werkenden en studenten). Deze wijziging heeft als gevolg dat ook de rubrieken 
over nwwz aangepast zijn. 

 
Evolutie van het aantal werkzoekenden zonder werk volgens werksituatie | VLAAMS GEWEST 

 

  okt/20 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 

Totaal aantal werkzoekenden zonder werk               

aantal (n) 212 803 190 136 183 611 194 412 194 830 188 091 181 327 

evolutie op jaarbasis (%) +4,4 −12,2 −13,4 −13,6 −14,5 −14,8 −14,8 

In bemiddeling               

aandeel (%) 77,3 74,4 75,1 77,3 77,8 75,2 73,6 

aantal (n) 164 423 141 374 137 823 150 275 151 521 141 429 133 500 

evolutie op jaarbasis (%) +1,2 −18,5 −18,7 −18,0 −18,4 −18,6 −18,8 

In opleiding of voortraject               

aandeel (%) 12,0 13,7 12,5 11,0 10,6 12,7 13,7 

aantal (n) 25 509 25 963 22 998 21 406 20 619 23 951 24 912 

evolutie op jaarbasis (%) +10,7 +18,1 +9,1 +7,5 +2,7 −3,2 −2,3 

Niet inzetbaar op lange termijn               

aandeel (%) 10,7 12,0 12,4 11,7 11,6 12,1 12,6 

aantal (n) 22 871 22 799 22 790 22 731 22 690 22 711 22 915 

evolutie op jaarbasis (%) +24,8 +8,0 +5,9 +4,5 +3,0 +1,1 +0,2 

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

 
 
Evolutie aantal wzw | VLAAMS GEWEST 
 

Oktober ’20 tot oktober ’21 | Groei op jaarbasis (%) 

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

 
 
Trendindex aantal wzw | VLAAMS GEWEST 
 

Januari ’08 tot oktober ’21 | Index feb.’20=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  
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Evolutie van het aantal wzw naar achtergrondkenmerken | VLAAMS GEWEST 
 
2020-2021 (periode januari-oktober; gemiddelde) | Groei op jaarbasis (%) 
 

 
Bron: VDAB - Arvastat (bewerking Steunpunt Werk) 
 
  http://arvastat.vdab.be  
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B4. Aandeel wzw dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk 
VDAB hanteert sinds juni 2021 een nieuwe werkzoekendenindeling. Meer bepaald ligt nu de focus op de rapportering van alle burgers die ingeschreven 
zijn bij de VDAB (werkzoekenden zonder werk, maar bijvoorbeeld ook werkenden en studenten). Deze wijziging heeft als gevolg dat ook de rubrieken 
over nwwz aangepast zijn. 

 

Aandeel (%) wzw dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk | VLAAMS GEWEST 

  sep/20 mrt/21 apr/21 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 

Uitstroom naar werk (%) 13,0 9,3 8,4 9,7 10,0 7,4 8,4 13,4 

Jaarevolutie (ppt) -1,0 1,4 4,6 2,9 0,8 -0,2 0,5 0,4 

Bron: VDAB - Arvastat (bewerking Steunpunt Werk) 

 
Het aandeel wzw dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk wordt berekend door het aantal wzw dat in de loop van een 
maand aan het werk gaat, te delen door het totale aantal wzw aan het begin van die maand. Deze indicator toont aan in hoeverre 
werkzoekenden zonder werk aangeworven worden, ongeacht of de totale werkloosheid stijgt of daalt.  
 
 

Aandeel (%) wzw dat in de loop van een maand uitstroomt naar werk volgens achtergrondkenmerken |  

VLAAMS GEWEST (periode januari-september; gemiddelde) 

 
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 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II* 

VLAAMS GEWEST                   

aantal (n) 2 405 611 2 424 271 2 419 691 2 398 868 2 395 676 2 414 634 2 407 810 2 423 114 2 433 900 

evolutie jaarbasis (n) +31 207 +38 127 +29 748 −4 484 −9 935 −9 637 −11 881 +24 246 +38 224 

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

BELGIË                   

aantal (n) 3 967 679 4 003 244 3 986 546 3 957 963 3 950 862 3 982 630 3 966 725 3 998 510 4 023 000 

evolutie jaarbasis (n) +48 247 +67 243 +53 390 −1 231 −16 817 −20 614 −19 821 +40 547 +72 138 

evolutie jaarbasis (%) +1,2 +1,7 +1,4 −0,0 −0,4 −0,5 −0,5 +1,0 +1,8 

VTE 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II* 

VLAAMS GEWEST                   

aantal (n) 2 029 906 1 986 593 2 039 711 1 960 739 1 765 984 1 939 496 1 969 959 1 948 564 1 996 400 

evolutie jaarbasis (n) +27 115 +23 971 +23 113 −44 228 −263 922 −47 097 −69 752 −12 175 +230 416 

evolutie jaarbasis (%) +1,4 +1,2 +1,1 −2,2 −13,0 −2,4 −3,4 −0,6 +13,0 

BELGIË                   

aantal (n) 3 331 721 3 260 466 3 352 829 3 214 469 2 878 876 3 172 088 3 222 729 3 184 916 3 271 000 

evolutie jaarbasis (n) +44 383 +40 212 +43 153 −70 490 −452 845 −88 378 −130 100 −29 553 +392 124 

evolutie jaarbasis (%) +1,4 +1,2 +1,3 −2,1 −13,6 −2,7 −3,9 −0,9 +13,6 

* 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 2021-I | 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 
 
2020-I – 2021-I | 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 2021 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 
 jul/20 mei/21 jun/21 jul/21 aug/21 sep/21 okt/21 

ONTVANGEN VACATURES               

aantal (n) 17 164 28 509 33 760 28 262 33 537 37 984 36 255 

evolutie op jaarbasis (n) −7 174 +12 306 +12 405 +11 098 +14 942 +14 060 +11 038 

evolutie op jaarbasis (%) −29,5 +75,9 +58,1 +64,7 +80,4 +58,8 +43,8 

OPENSTAANDE VACATURES               

aantal (n) 37 252 55 384 63 773 64 498 66 476 71 604 72 067 

evolutie op jaarbasis (n) −12 856 +23 479 +28 727 +27 246 +29 645 +32 567 +31 285 

evolutie op jaarbasis (%) −25,7 +73,6 +82,0 +73,1 +80,5 +83,4 +76,7 

Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 

 

Evolutie aantal VDAB-vacatures | VLAAMS GEWEST 
 
Oktober ’20 tot oktober ’21| Groei op jaarbasis (%) 

 
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 

 

Trendindex aantal VDAB-vacatures | VLAAMS GEWEST 
 
Januari ’08 tot oktober ’21 | 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 
 

2020-2021 (periode januari tot en met oktober) | 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 
2020-2021 (periode januari tot en met oktober) | 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 wzw in bemiddeling per openstaande VDAB-vacature) 
Jaargemiddelde 2017 tot 2021* 

 
* gemiddelde voor de periode januari tot en met oktober ‘21 
De spanningsratio wordt berekend op het aantal openstaande vacatures, rechtstreeks gemeld aan VDAB. Vanaf het kwartaalbericht van augustus 
2021 wordt de nieuwe de werkzoekendenindeling van de VDAB gebruikt. We spreken nu over wzw in plaats van nwwz. 
Bron: VDAB (bewerking Steunpunt Werk) 
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Het STEUNPUNT WERK is een universitair kenniscentrum dat arbeidsmarktinformatie ver-
spreidt en het Vlaams arbeidsmarktbeleid ondersteunt. 
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