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Nathalie Muylle: “Tijdelijke werkloosheid met helft gedaald” 

 

In juni telde ons land 604.827 tijdelijk werklozen. Dat is de helft minder dan op het hoogtepunt in april. 

Het aantal dagen dat iemand gemiddeld tijdelijk werkloos is daalt tot 8,3 dagen in juni. 

Minister van werk Nathalie Muylle: “Waar in april nog ruim 30 procent van alle werkenden tijdelijk 

werkloos waren, is dat nu nog 15 procent. De tijdelijke werkloosheid daalt in alle sectoren, maar die 

daling is niet overal even sterk. Voor zwaar getroffen sectoren zoals horeca, de evenementensector en 

de reissector, voorzien we daarom de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid omwille van corona toe 

te passen tot eind dit jaar. Ook bedrijven die hun werknemers in het tweede semester voor minstens 20 

procent van de tijd op tijdelijke werkloosheid zetten, kunnen tot eind dit jaar van het systeem gebruik 

blijven maken.” 

 

Het aantal tijdelijk werklozen lag in juni op 604.827. Dat betekent een halvering van het cijfer in april, dat 

toen op 1.232.018 lag. In juni deden ook 84.253 werkgevers een beroep op het systeem, tegenover 

140.388 in april (-40%). 

In april was ruim 30 procent van alle werkenden tijdelijk werkloos, in juni was dat nog 15 procent. 

 Tijdelijk werklozen Totaal aantal werkenden Aandeel 

April 1 232 018 4 028 647 30,58% 

Mei 984 574 4 014 818 24,52% 

Juni 604 827 4 014 818 15,06% 

 

 

Het systeem van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona bestaat nog tot eind 

augustus. Voor bepaalde gevallen verlengt minister Muylle het systeem tot eind dit jaar: 
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1. Sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun 

activiteiten beperkt worden 

2. Bedrijven die 20% tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen (alle vormen) op het totaal aantal 

aangegeven dagen in de periode april – juni 

Voor andere bedrijven bestaat tot het einde van het jaar een soepele vorm van tijdelijke werkloosheid 

wegens economische redenen. Dat kan enkel nog worden ingeroepen door bedrijven die kunnen aantonen 

dat ze nog economische redenen hebben om arbeiders op tijdelijke werkloosheid te zetten en dat ze een 

omzetdaling hebben van minimaal 10 procent in vergelijking met dezelfde trimesters van het voorgaande 

jaar als ze bedienden in tijdelijke werkloosheid om economische redenen willen zetten. 

 

Minder dagen tijdelijke werkloosheid  

Belangrijk is dat het aantal dagen dat men tijdelijk werkloos is gevoelig daalt. Het effect van de exit-

maatregelen wordt voelbaar.  Waar in april ruim 20 procent van de tijdelijke werklozen (TW), de volledige 

maand werkloos is, loopt dat in juni terug tot 7,7 procent. De gemiddelde tijdelijk werkloosheid daalt van 

14 dagen in april en 9,9 dagen in mei tot 8,3 in juni. 

Het aantal tijdelijk werklozen die slechts enkele dagen per maand werkloos is, neemt verder toe. 42 

procent van de tijdelijk werklozen was in juni 4 dagen of minder tijdelijk werkloos. 

Dagen April Mei Juni 

Aantal 
werknemers 

% Aantal 
werknemers 

% Aantal 
werknemers 

% 

1 44 110 3,6 94 941 9,6 78 297 12,9 

2 43 465 3,5 68 609 7,0 63 407 10,5 

3 58 527 4,8 67 236 6,8 49 218 8,1 

4 56 594 4,6 77 525 7,9 65 365 10,8 

5 45 162 3,7 67 942 6,9 51 042 8,4 

6 33 429 2,7 70 767 7,2 30 813 5,1 

7 35 371 2,9 50 314 5,1 24 424 4,0 

Volledige 
maand 253 379 20,6 92 867 9,4 46 834 7,7 

 

Daling verschilt afhankelijk van sector 

We zien heel duidelijk de gevolgen van de exitstrategie. In mei konden bedrijven en handelszaken terug 

openen. Die heropstart zien we terugkeren in de sterke daling van de tijdelijke werkloosheid tussen april 

en juni in die sectoren. Zo gaat het bijvoorbeeld om een daling van 67 procent in de bouwnijverheid en 

een afname van 66 procent in de groot- en detailhandel.     

In de gegeven periode blijft de terugval van de tijdelijke werkloosheid aanzienlijk lager voor sectoren als 

de horeca (-17%) en de recreatiesector (-23,7%), die heropenden vanaf juni. De daling van de cijfers in 

deze sectoren is dus vooral te situeren in de periode mei-juni. 
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Sector April Mei Juni Afname april-juni 
Onbekend 15 784 11 992 4 198 73,40% 

Exploitatie van en handel in onroerend goed 7 736 6 348 2 247 70,95% 

Bouwnijverheid 137 204 72 682 45 753 66,65% 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en 

motorfietsen 

244 869 195 323 83 425 
65,93% 

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer 

en sanering 

5 615 3 684 1 918 
65,84% 

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening 

75 212 57 517 27 786 
63,06% 

Landbouw, bosbouw en visserij 2 484 1 552 959 61,39% 

Onderwijs 15 504 13 942 6 548 57,77% 

Financiële activiteiten en verzekeringen 13 645 11 902 6 096 55,32% 

Overige diensten 26 554 24 995 13 775 48,12% 

Administratieve en ondersteunende diensten 210 788 178 771 109 887 47,87% 

Vrije beroepen en wetenschappelijke en 

technische activiteiten 

53 963 45 491 29 126 
46,03% 

Industrie 217 907 175 804 125 715 42,31% 

Vervoer en opslag 65 756 54 752 38 640 41,24% 

Informatie en communicatie 23 420 21 322 15 126 35,41% 

Kunst, amusement en recreatie 21 050 20 343 16 067 23,67% 

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 92 113 86 510 76 493 16,96% 
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Afname in alle regio’s 

Vlaanderen was in juni goed voor 58 procent van de tijdelijk werklozen, gevolgd door het Waals Gewest 

(22 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 procent). De Duitstalige Gemeenschap telt 0,6 

procent van alle tijdelijk werklozen. De verdeling per regio en per provincie gebeurt op basis van de 

hoofdzetel van het bedrijf.  

De afname van de tijdelijke werkloosheid ligt even hoog in Vlaanderen en Wallonië (-39%), terwijl de daling 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 37 procent ligt. 

Afname per regio: 

 Regio Mei Juni Afname 
Buitenland 7 938 5 240 33,99% 

Brussels Hfdst. Gewest 180 733 114 034 

36,90% 
Waals Gewest excl. Duitstalige Gemeensch. 213 640 130 307 39,01% 

Vlaams Gewest 577 267 351 942 39,03% 
Duitstalige Gemeenschap 4 996 3 304 33,87% 

 

 

 


