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Juli 2018: opnieuw daling van Brusselse werkloosheid 

 

Eind juli telt het Brussels Gewest 90.673 werkzoekenden, wat overeenkomt met een 
werkloosheidsgraad van 16,2%. Het is geleden van het jaar 2000 dat de Brusselse 
werkloosheidsgraad in juli nog zo laag lag, toen met 16%. Deze 45e opeenvolgende 
daling van de werkloosheid betekent een daling van 2.323 personen tegenover 2017  
(-2,5%), van 5.614 personen tegenover 2016 (-5,8%) en van 10.955 personen tegenover 
2015 (-10,8%). In vergelijking met juli 2014 is het aantal werkzoekenden met 20.762 
personen gedaald. Dat komt neer op een daling van 18,6% in 4 jaar. 

Met een 62e daling op rij van de jongerenwerkloosheid bedraagt de 
jeugdwerkloosheidgraad op zijn beurt 20,6%. Brussel telt 7.893 jonge werkzoekenden 
in juli 2018. Dat is het laagste aantal jongeren voor een julimaand sinds de oprichting 
van het Brussels Gewest in 1989. Het Gewest telt daarmee 291 jonge werkzoekenden 
minder dan vorig jaar (-3,6%), 1.059 minder dan in juli 2016(-11,8%) en 2.229 minder dan 
in juli 2015 (-22,0%). Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald 
met 38,1% (-4.857). 

 

Evolutie van de werkloosheidsgraad 

Eind juli 2018 bedraagt de werkloosheidsgraad in het Brussels Gewest 16,2% (15,4% voor de mannen 

en 17,0% voor de vrouwen). In juli 2017 bedroeg de werkloosheidsgraad 16,7%. 

De werkloosheidsgraad is gemeten op basis van de meest recente beschikbare gegevens van de 

beroepsbevolking. Deze wordt berekend aan de hand van de gegevens van de Nationale Bank en van 

de Enquête naar de arbeidskrachten van de FOD Economie. Op basis van een kruising van deze 

gegevens stellen we een stijging vast van de werkende beroepsbevolking in 2017 van 2,0% ten opzichte 

van het jaar daarvoor (+1,3% voor België in het geheel). 

 

Jaarlijkse evolutie
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Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden 

Eind juli 2018 telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 90.673 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). 

Dit betekent een daling van 2.323 personen (-2,5%) op jaarbasis. 

De instroom in de werkloosheid bedraagt voor de maand juli 10.979 personen (9.561 herinschrijvingen 

en 1.418 nieuwe inschrijvingen). Daartegenover staat een uitstroom van 8.847 personen. Op 

maandbasis komt dit neer op een stijging van het aantal NWWZ met 2.132 personen (+2,4%). 

De belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid in het Brussels Gewest worden hieronder 

ter illustratie weergegeven in volgende tabel. 

Tabel 1: Belangrijkste kenmerken en evoluties van de werkloosheid in het Brussels Gewest – 
juli 2018 

  juli 2018 aandeel 
maandelijks 

verschil 
in % 

jaarlijks 
verschil 

in % 

NWWZ  90.673 100,0% 2.132 2,4% -2.323 -2,5% 

Categorie WZUA1 63.612 70,2% 2.182 3,6% -853 -1,3% 

 
Jongeren in 
beroepsinschakelingstijd 

3.570 3,9% -340 -8,7% 25 0,7% 

 Andere NWWZ 23.491 25,9% 290 1,2% -1.495 -6,0% 

Geslacht Mannen 47.223 52,1% 1.128 2,4% -1.441 -3,0% 

 Vrouwen 43.450 47,9% 1.004 2,4% -882 -2,0% 

Leeftijd -25 jaar 7.893 8,7% 15 0,2% -291 -3,6% 

 25 tot 49 jaar 58.940 65,0% 1.742 3,0% -2.546 -4,1% 

 +50 jaar2 23.840 26,3% 375 1,6% 514 2,2% 

Inactiviteitsduur -1 jaar 32.382 35,7% 939 3,0% -961 -2,9% 

 1-2 jaar 13.466 14,9% 351 2,7% -860 -6,0% 

 +2 jaar  44.825 49,4% 842 1,9% -502 -1,1% 

Studieniveau Laag3 59.875 66,0% 992 1,7% -2.214 -3,6% 

 Midden 18.158 20,0% 600 3,4% -187 -1,0% 

 Hoog 12.640 13,9% 540 4,5% 78 0,6% 

OCMW-gebruikers  13.426 14,8% 628  4,9% n.b. n.b. 

Werkloosheidsgraad Totaal 16,15  +0,38  -0,55  

 Mannen 15,44  +0,37  -0,74  

 Vrouwen 17,02  +0,39  -0,31  

Bron: Actiris  

Het Brussels Gewest telt 63.612 werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd (WZUA), 3.570 
jongeren in beroepsinschakelingstijd en 23.491 andere NWWZ die verplicht of vrij zijn ingeschreven. 

In deze laatste categorie (“andere NWWZ”) vinden we personen terug die nog geen 

inschakelingsuitkering hebben ontvangen (die een aanvraag hebben ingediend bij de RVA), personen 

die uitgesloten werden van werkloosheidsuitkeringen en die zich opnieuw zijn komen inschrijven bij 

Actiris, personen met een leefloon en personen zonder vervangingsinkomen. We vermelden dat een 

belangrijk deel van deze werkzoekenden afhankelijk zijn van de OCMW’s of nog geen enkel 

vervangingskomen hebben. 

Actiris kan nu op een meer exhaustieve wijze de gebruikers van het OCMW identificeren in het geheel 

van de werkzoekenden. Via een rechtstreekse gegevensstroom afkomstig van de POD 

                                                      
1 WZUA: werkzoekenden die een uitkering hebben aangevraagd. Dit zijn de werkzoekenden waarvan de RVA aan Actiris heeft 

laten weten dat ze werkloosheidsuitkeringen ontvangen. 
2 De atypische jaarlijkse variatie van de 50-plussers wordt verklaard door de wetswijziging voor de werkzoekenden van 60 jaar 

en ouder. Doordat deze werkzoekenden langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt stijgt het aantal werkzoekende 60-
plussers. 

3 Dit niveau omvat ten hoogste de studies secundair onderwijs 2e graad alsook de studies gerealiseerd in het buitenland zonder 

gelijkwaardigheid in België. 
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Maatschappelijke Integratie, is het mogelijk de werkzoekenden te identificeren die op dit moment of in 

een recent verleden recht hebben op een leefloon of equivalent. Van de 90.673 ingeschreven NWWZ 

in juli 2018 waren er 13.426 werkzoekenden gebruikers van het OCMW (hetzij 14,8% van het totaal van 

de NWWZ). Dit aandeel is hoger bij de jongeren: onder de 7.893 jonge NWWZ, zijn er 2.080 gebruikers 

van het OCMW, hetzij 26,4%. 

We stellen een daling vast op jaarbasis van de uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (WZUA) met 

1,3%. We stellen echter een lichte stijging vast van het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd op 

jaarbasis (+25 personen, +0,7%). Het aantal andere NWWZ daalde op jaarbasis met 6,0%. 

Tabel 2: Belangrijkste kenmerken en evoluties van de jongerenwerkloosheid in het Brussels 
Gewest – juli 2018 

  juli 2018 aandeel 
maandelijks 

verschil 
in % 

jaarlijks 

verschil 
in % 

NWWZ < 25 jaar  7.893 100,0% 15 0,2% -291 -3,6% 

Categorie WZUA 2.566 32,5% 73 2,9% -135 -5,0% 

 
Jongeren in 

beroepsinschakelingstijd 

2.618 33,2% -266 -9,2% -39 -1,5% 

 Andere NWWZ 2.709 34,3% 208 8,3% -117 -4,1% 

Geslacht Mannen 4.266 54,0% -42 -1,0% -67 -1,5% 

 Vrouwen 3.627 46,0% 57 1,6% -224 -5,8% 

Inactiviteitsduur -1 jaar 5.312 67,3% -94 -1,7% -118 -2,2% 

 1-2 jaar 1.551 19,7% 82 5,6% 89 6,1% 

 +2 jaar  1.030 13,0% 27 2,7% -262 -20,3% 

Studieniveau Laag 4.594 58,2% -14 -0,3% -294 -6,0% 

 Midden 2.874 36,4% 11 0,4% 7 0,2% 

 Hoog 425 5,4% 18 4,4% -4 -0,9% 

OCMW-gebruikers  2.080 26,4% 122 6,2% n.b. n.b. 

Bron: Actiris 

Er zijn 7.893 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Op maandbasis stellen we een lichte stijging vast van 

deze aantal jonge NWWZ met 15 eenheden (0,2%). Op jaarbasis noteren we echter een daling van de 

jongerenwerkloosheid (met 291 NWWZ, ofwel -3,6%) in vergelijking met juli 2017. De 

jeugdwerkloosheidsgraad is van 20,7% in juli 2017 gedaald tot 20,6% in juli 2018, wat dus een daling 

betekent van 0,1 punten ten opzichte van vorig jaar. 
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Evolutie van de werkaanbiedingen 

In de loop van de maand juli 2018 heeft Actiris in totaal 17.008 werkaanbiedingen ontvangen. Het gaat 

hier om het globale aantal werkaanbiedingen waaronder, behalve de rechtstreeks ontvangen 

werkaanbiedingen door Actiris, de werkaanbiedingen ontvangen via de Forem en de VDAB in het kader 

van de interregionale mobiliteit van de werkzoekenden en ook de werkaanbiedingen ontvangen via 

intermediaire partnersites. Het aantal werkaanbiedingen voor betrekkingen in het Brussels Gewest 

bedraagt 5.715. 

 

 

In juli 2018 kwamen 2.898 werkaanbiedingen rechtstreeks bij Actiris binnen. Dat is een stijging van 326 

eenheden ten opzichte van de aanbiedingen die vorig jaar voor dezelfde maand werden ontvangen. We 

tellen 1.390 ingevulde werkaanbiedingen in de loop van de maand, wat overeenkomt een daling van 

517 eenheden ten opzichte van vorig jaar. Tot slot, in juli 2018 heeft Actiris 904 werkaanbiedingen 

‘Select Actiris’ behandeld (dit wil zeggen gratis in voorselectie en in vooraanwerving toevertrouwd aan 

Actiris), ofwel een daling van 5,7% ten opzichte van vorig jaar.  

OVERNAME UIT EXTERNE DATABANKEN

Totaal aantal werkaanbiedingen ontvangen door Actiris in juli 2018:

17.008

Werkaanbiedingen

rechtstreeks ontvangen

bij Actiris:

2.898

Werkaanbiedingen

ontvangen via

partnersites

(Jobat, StepStone…):

5.604

Werkaanbiedingen

ontvangen via interregionale

uitwisseling (VDAB & FOREM):

8.506
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Voor meer info & contact: 

Jan Gatz – Woordvoerder Actiris 
Tel. 02 505 78 09 – 0479 407 568 
jgatz@actiris.be 

Anaïs Sorée – Woordvoerder 
0485 13 49 50 
asoree@actiris.be 

 
Over Actiris 
 
Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare 
tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de 
tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen 
rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en 
het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het 
Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren. 
 
Voor meer informatie, zie www.actiris.be. 
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