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Belangrijkste vaststellingen 
Het verloop van de socio-economische impact van de COVID-19-pandemie in 

België kan tot nu toe grofweg in drie fasen worden samengevat. De eerste fase 

(min of meer de tweede helft van maart tot eind april) werd getekend door 

verregaande sanitaire maatregelen, die tot gevolg hadden dat bijna alle 

werkenden hun arbeidssituatie sterk zagen veranderen. Weinig mensen verloren 

hun job, maar velen werkten tijdelijk niet of minder, of moesten hun werk van thuis 

uit doen. Personen die al werkzoekend waren, hadden veel minder mogelijkheden 

om hun zoektocht naar werk voort te zetten. De steunmaatregelen en met name 

de tijdelijke werkloosheid speelden de rol waarvoor ze werden opgezet: de 

werkzaamheids- en werkloosheidsgraad bleven stabiel en de inkomens werden 

ondersteund. Desalniettemin bracht dit voor een niet verwaarloosbare groep 

professionele en financiële onzekerheid met zich mee. Personen met een minder 

gunstig sociaaleconomisch profiel (jongeren, kortgeschoolden en personen met 

een laaggemiddeld tot een laag loon) waren oververtegenwoordigd in de 

tijdelijke werkloosheid. Sommige categorieën bleken evenwel in eerste instantie 

tussen de mazen van het net te vallen. Ook onder zelfstandigen was het beroep 

op het crisis-overbruggingsrecht zeer groot en vrij ruim gespreid over diverse 

beroeps- en inkomenscategorieën. Ook doen veel zelfstandigen beroep op 

andere voorziene maatregelen zoals het uitstel van betaling van sociale bijdragen. 

Alhoewel gegevens ontbreken kan vermoed worden dat de meest kwetsbare 

groepen (thuislozen, personen zonder wettige verblijfsstatus, …) sterk getroffen 

werden in deze fase. Zo was toegang tot voedselhulp en andere 

maatschappelijke hulp- en dienstverlening moeilijk in deze fase. 

 

In de tweede fase (mei en juni) werden de sanitaire maatregelen versoepeld, 

maar daarbij bleek dat een snelle terugkeer naar de situatie van voordien 

allesbehalve vanzelfsprekend was. Tijdelijke werkloosheid en andere 

steunmaatregelen bleven noodzakelijk in een aantal sectoren waarvan de 

activiteiten ingeperkt bleven, maar ook in andere sectoren zorgde de onzekerheid 

ervoor dat de nood aan ondersteuning hardnekkig bleef. .Tegelijk bleef de impact 

op de werkzaamheids- en werkloosheidsgraad opmerkelijk gering. Er werd slechts 

een kleine toename van de werkloosheid waargenomen. Ook de ongelijke 

effecten van de crisis bleken hardnekkig, de al vermeldde groepen bleven 

oververtegenwoordigd in tijdelijke werkloosheid. Het beroep op het 

crisisoverbruggingsrecht nam sterk af vanaf juni, maar bleef nog significant terwijl 

ook het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart van start ging. De 

vraag naar voedselhulp steeg sterk in mei. 

 

Fase 3 werd gekenmerkt door stabiliteit. In de zomermaanden juli en augustus was 

de tijdelijke werkloosheid in bijna alle sectoren veel beperkter, maar nog steeds 

ver boven het niveau van vorige jaren. Dat gold ook in sectoren waar de nog 

geldende sanitaire maatregelen wellicht nauwelijks nog beperkend werken, en dit 



dus waarschijnlijk het gevolg is van de verminderde vraag en de terugval van de 

economische activiteit zelf. Ook andere arbeidsmarktindicatoren bleven globaal 

genomen vrij stabiel, de verschillen tussen opleidingsniveaus en leeftijdsklassen 

namen toe. Het grote aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd doet vrezen dat 

we de volledige impact van de verminderde activiteit pas echt zullen gaan voelen 

wanneer in september ook veel schoolverlaters op zoek moeten naar een eerste 

job. Het beroep op het overbruggingsrecht daalt verder. Alhoewel de impact van 

COVID-19 voor veel zelfstandigen ongetwijfeld groot is geweest, vertonen de 

faillissementscijfers voor zelfstandigen alvast in de (specifieke) zomermaanden 

geen COVID-effect. 

 

Voor werknemers vangt de uitkering voor tijdelijke werkloosheid de belangrijkste 

onmiddellijke financiële gevolgen op, maar de globale impact op de 

gezinsinkomens zal echter afhangen van het aantal werknemers dat gedurende 

langere tijd in de tijdelijke werkloosheid zat. Ook deeltijdse werknemers zijn in dit 

opzicht kwetsbaar. Het aandeel huishoudens dat geen of een beperkte financiële 

impact rapporteert stijgt in beperkte mate tussen maart en augustus, maar er zijn 

belangrijke verschillen tussen zelfstandigen en andere categorieën, waarbij 

eerstvermelde in veel hogere mate een grote impact rapporteren. De globale 

impact van COVID op de huishoudinkomens in 2020 wordt voor België momenteel 

als relatief beperkt geraamd.  

 

Wat het beroep op sociale bijstand betreft is er vooral in maart en april een stijging 

van het beroep op het leefloon. Er kan echter geen duidelijke breuk met trends en 

schommelingen uit het verleden worden vastgesteld. Ook op het vlak van 

arbeidsongeschiktheid is de impact van COVID-19, buiten enigszins in maart, 

vooralsnog slechts in beperkte mate zichtbaar. 

 

 



Belangrijkste aanbevelingen 
 

Tot half februari bestond de hoop dat de impact van Covid-19 voor de Europese 

economieën beperkt zou blijven tot een inkrimping van de Aziatische markt. Toen 

het virus in maart ook de EU trof, werd er nog even vanuit gegaan dat een tijdelijke 

inzinking kon worden opgevangen en dat later in 2020 en zeker in 2021 weer met 

de hoogconjunctuur kon worden aangeknoopt. 

Die illusie heeft iedereen ondertussen laten varen. Ook in de meest optimistische 

scenario’s heeft de pandemie ons naar een onmiskenbare recessie geleid die ook 

de komende jaren zal doorwerken. Toch heerst nog een zeer grote onzekerheid 

over zowel het verdere verloop van de Covid-19-epidemie als de sociaal-

economische gevolgen. 

 

De onmiddellijke gevolgen voor de arbeidsmarkt werden voor een zeer belangrijk 

deel opgevangen door de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor 

zelfstandigen. Die stelsels werden in de loop van de eerste fases voortdurend 

aangepast om een zo efficiënt mogelijk vangnet te vormen. Vanaf de 

zomermaanden blijkt echter dat de tijdelijke werkloosheid enerzijds verder de 

gevolgen van de coronamaatregelen in een aantal sectoren opvangt, en 

anderzijds wordt veroorzaakt door meer structurele sociaal-economische 

problemen. Die dualiteit is niet onbeperkt houdbaar: tijdelijke werkloosheid heeft 

als doel om jobverlies in structureel gezonde ondernemingen te voorkomen, niet 

om banen kunstmatig overeind te houden. Bij verdere bijsturingen moet hiermee 

rekening worden gehouden, en dient een volwaardige begeleiding naar een 

nieuwe baan voorop te staan in die sectoren en ondernemingen waar sluitingen 

en banenverlies in de komende maanden onvermijdelijk zullen blijken. De 

genomen initiatieven rond opleiding en begeleiding zijn daarbij waardevolle 

eerste stappen1. Ondertussen mag de kans ook niet worden gemist om structurele 

bijsturingen aan het stelsel van tijdelijke werkloosheid door te voeren, zoals het 

wegwerken de mogelijkheid dat onder bepaalde voorwaarden de 

vervangingsratio boven 100% ligt. Daarnaast moet het stelsel op een flexibele 

manier in staat blijven om werken zoveel mogelijk te faciliteren en aan te 

moedigen, en tegelijk toch de gevolgen van de beschermende maatregelen die 

worden behouden of die tijdelijk opnieuw zouden worden ingevoerd (een 

plaatselijke lockdown bijvoorbeeld) op te vangen.  

 

Niet alleen de ondernemingen, ook de werknemers zelf, moeten ook in het najaar 

beschermd blijven tegen de arbeidsmarktgevolgen van de coronamaatregelen. 

Een tijdelijke quarantaine, sluiting van scholen of kinderopvang… zou daarbij geen 

aanleiding mogen geven tot het verlies van loon of vakantiedagen. Hoewel het 

uiteraard niet in alle gevallen een oplossing is, blijft telewerk een belangrijk 

 
1 KB 46 (1 juli 2020) dat de voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid aanpast, bevat een opleidingsverplichting van 
2 dagen. 



instrument, ook om het openbaar vervoer te ontlasten, en het inperken ervan 

zonder dat daarvoor ernstige redenen zijn die het functioneren van de 

onderneming in gevaar brengen dient te worden vermeden.  

 

We kunnen niet om de vaststelling heen dat de coronacrisis ook op de Belgische 

arbeidsmarkt aan de gang zijnde evoluties zal versnellen. Daarbij gaat het om de 

digitalisering en de vergroening, maar ook om de desindustrialisering en de 

tertiarisering. Daarbij worden ook de structurele zwaktes van onze arbeidsmarkt 

opnieuw belicht. Uit de statistieken m.b.t. de tijdelijke werkloosheid, maar ook uit 

de gegevens over de “gewone” werkloosheid, interim werk… kan worden afgeleid 

dat de laaggeschoolden, de jongeren en de personen van vreemde origine 

wellicht opnieuw de grootste klappen zullen krijgen. En dat het belang van 

opleiding en vorming -ook een zorgenkind voor onze arbeidsmarkt- opnieuw zal 

worden onderlijnd. Voor sommige zwakke groepen kan de afstand tot de 

arbeidsmarkt verder worden vergroot. Het relancebeleid dient daarom te worden 

aangevuld met structurele hervormingen om deze zwakke punten weg te werken. 

 

De gevolgen van de mindere beschikbaarheid van studentenjobs tijdens de 

coronamaanden moeten worden opgevangen, bij voorkeur in samenhang met 

een bredere discussie over de functie van studentenarbeid op onze arbeidsmarkt 

en in het kader van de opleidingstrajecten en de studiefinanciering van jongeren.  

 

De thans beschikbare gegevens wijzen erop dat de reeds voorheen bestaande 

zwaktes en uitdagingen worden versterkt door de COVID-19 crisis. Ook buiten de 

arbeidsmarkt zijn de sociale gevolgen van de coronacrisis onmiskenbaar. Ook hier 

geldt dat structurele problemen (ontoereikendheid en ondoelmatigheid van 

sommige uitkeringen, financiële en niet-financiële inactiviteitsvallen, 

ongelijkheden in het onderwijs, gezondheidszorg) moeten worden weggewerkt en 

dat het relancebeleid moet samengaan met een strategie tegen ongelijkheden 

en toenemende kwetsbaarheden in onze samenleving. Er moet op worden 

toegezien dat uitgestelde hulpvragen uit de eerste fases van de coronacrisis 

alsnog worden opgevangen en dat de toegang tot rechten niet wordt 

geïmpacteerd door de aanhoudende pandemie en de daarmee verbonden 

maatregelen Op basis van de ervaringen uit de crisis van 2008 moet er rekening 

mee worden gehouden dat sommige effecten van corona zich pas later kunnen 

manifesteren, met name in de gezondheidszorg en de sociale bijstand. 

 

Tenslotte heeft deze crisis het belang van kwaliteitsvolle up-to-date informatie 

opnieuw onderlijnd. Hoewel de werkgroep zeer dankbaar gebruik kon maken van, 

ook innovatieve, gegevensverzamelingen hebben we ook moeten vaststellen dat 

kleine ingrepen die administratieve gegevens veel bruikbaarder zouden maken 

voor socio-economische analyse de voorbije jaren niet werden doorgevoerd. Een 

relancebeleid dient ook op een versterking van de monitoring en evaluatie in te 

zetten. De cruciale rol van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (en met 

name het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming) wordt daarbij 

door iedereen erkend. 
 


