
 

  

Kerncijfers werkloosheid augustus 2012 

Vlaanderen telt eind augustus 2012 224.325 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 12.874 of 6,1% meer 

dan het jaar voordien. 7,59% van de beroepsbevolking is werkloos. 

aug 2012 jaarverschil aandeel

NWWZ 224.325 +6,1%

Categorie WZUA 159.769 +3,9% 71,2%

BIT 27.925 +14,5% 12,4%
Vrij ingeschreven 21.142 +19,4% 9,4%

Andere 15.489 -0,6% 6,9%

Geslacht Mannen 114.783 +9,5% 51,2%

Vrouwen 109.542 +2,8% 48,8%

Leeftijd - 25 jaar 58.677 +11,1% 26,2%

25 - 50 jaar 114.590 +7,4% 51,1%

+ 50 jaar 51.058 -1,7% 22,8%

Studieniveau Laag 102.939 +4,2% 45,9%

Midden 78.717 +7,9% 35,1%

Hoog 42.669 +7,3% 19,0%

Werkl.duur - 1 jaar 137.069 +9,8% 61,1%

1 - 2 jaar 34.410 +1,4% 15,3%

+ 2 jaar 52.846 +0,2% 23,6%

Origine Allochtonen 53.665 +10,4% 23,9%

27.400 -6,2% 12,2%

Werkloosheidsgraad 7,59% +0,38

Geslacht Mannen 7,17% +0,51

Vrouwen 8,09% +0,23

Arbeidsgehandicapten

 

Rood: meer dan 5 procentpunt boven gemiddelde 

Groen: meer dan 5 procentpunt onder gemiddelde 
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NWWZ Vlaams Gewest - voortschrijdend 
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Evolutie Werkloosheid 
Vlaanderen telt 224.325 werkzoekenden. Dat zijn er 6,1% meer dan vorig 
jaar. De vergelijking op jaarbasis is echter beïnvloed door de tragere 
uitschrijving van uitzendkrachten sinds dit jaar. De berekening van het 
Vlaamse werkzoekendencijfer van augustus 2012 volgens de methode 
van vorig jaar laat het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) 
zakken van 224.325 tot 219.211. 

Jaar-op-jaar stijgt het aantal werkzoekenden in augustus met 6,1%, 
vorige maand was de toename om administratieve redenen kleiner 
(+1,4%) doordat de jongeren die zich op voorhand inschreven als 
werkzoekende – de zogenaamde campusinschrijvingen – in 2012 op 1 
augustus verschoven naar de BIT-categorie, in 2011 was dat in juli. 

De vertraging van de economie tekent zich af in de oplopende 
conjunctuurgevoelige kortdurige werkloosheid (+9,8%) en 
jeugdwerkloosheid (+11,1%). 

Frappant is de daling bij de werkzoekende 50-plussers (-1,7%). De 
leeftijdsgrens voor de activering is recent opgetrokken tot 58 jaar. 

Maand Mannen Vrouwen Totaal

aug 2011 -9,7% -6,0% -7,9%

sep 2011 -6,7% -4,3% -5,5%

okt 2011 -6,6% -5,1% -5,9%

nov 2011 -5,2% -4,3% -4,8%

dec 2011 -4,6% -3,2% -3,9%

jan 2012 +1,0% -0,6% +0,2%

feb 2012 +3,3% -0,1% +1,7%

mrt 2012 +3,2% -0,1% +1,7%

apr 2012 +3,9% -0,3% +1,9%

mei 2012 +5,9% -0,3% +3,2%

jun 2012 +6,9% +0,6% +3,8%

jul 2012 +3,9% -1,2% +1,4%

aug 2012 +9,5% +2,8% +6,1%

NWWZ - Jaarverschillen
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Kenmerken Niet-Werkende Werkzoekenden 

Categorie 

De NWWZ omvatten de ‘werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag’ (WZUA), de werkzoekenden tijdens 
beroepsinschakelingstijd, de vrij ingeschrevenen en een reeks andere niet-werkende werkzoekenden.  

Vlaanderen telt eind augustus 224.325 NWWZ, dit zijn er 12.874 of 6,1% meer dan vorig jaar. De tabel met de jaarverschillen 
vestigt de aandacht op de sprong van -3,9% in december 2011 naar +0,2% in januari 2012. Deze is niet enkel het gevolg van 
de vertragende economie maar ook van de tragere uitschrijving van startende uitzendkrachten sinds begin dit jaar. Het 
uitgangspunt terzake is steeds geweest: ‘Uitzendkrachten worden niet geteld als werkzoekende’. Tot vorig jaar werden 
werkzoekenden die als uitzendkracht aan de slag gingen onmiddellijk uitgeschreven, nu verdwijnen ze pas uit de 
werkzoekendencijfers wanneer ze op de laatste dag van de maand minstens 10 dagen als uitzendkracht gewerkt hebben. De 
vroegere beslissingsregel focuste op de start als uitzendkracht (één dag), de nieuwe regel benadrukt meer de tewerkstelling 
als uitzendkracht door het opleggen van een minimale duur (tien dagen). Onvermijdelijk tekent deze strengere definitie zich af 
in het Vlaamse werkzoekendencijfer: het wordt daardoor maandelijks met een 5.000 à 7.000 eenheden omhoog gestuurd. In 
juli (+1.000) en december (+3.000) is de toename beperkter. 

Het huidige standcijfer verrekent dus de nieuwe strengere beslissingsregel ‘actief als uitzendkracht’. Een simulatie met de 
beslissingsregels uit 2011 doet het Vlaamse standcijfer zakken van 224.325 tot 219.211. Het effect van de tragere 
uitschrijving van uitzendkrachten manifesteerde zich uitgesproken bij de jongeren doordat zij oververtegenwoordigd zijn bij de 
uitzendkrachten.  
  
Juli en augustus zijn maanden waarin de nieuwe schoolverlaters zich inschrijven als jongere in beroepsinschakelingstijd (BIT). 
Bij de BIT-jongeren tekent zich de verlenging van de wachttijd tot 310 dagen of één jaar af. Als gevolg van de verlenging van 
de wachttijd/beroepsinschakelingstijd voor schoolverlaters tot één jaar omvatten de BIT-jongeren naast schoolverlaters die in 
2012 afstudeerden ook nog schoolverlaters die in 2011 afstudeerden maar zich pas na 1 september 2011 inschreven als 
werkzoekende, bijvoorbeeld na de tweede zittijd. Hun beroepsinschakelingstijd van één jaar loopt nog. 
 
De WZUA’s zijn met 159.769 de grootste subgroep binnen de NWWZ en stijgen op jaarbasis met 3,9%. De langere wachttijd 
van de BIT-jongeren - waardoor ze later verschuiven naar de categorie WZUA - drukt het stijgingsritme. 
 
De vrij ingeschreven werkzoekenden (+19,4%) noteren fors hoger. De ‘vrije werkzoekenden’ groeperen de herintreders, de 
werknemers in vooropzeg die tijdens de opzeg niet moeten werken en migranten die niet in aanmerking komen voor een 
werkloosheidsuitkering of leefloon. 
 
De restgroep ‘Andere’ noteert 0,6% lager. Deze groep omvat o.a. de werkzoekenden ten laste van het OCMW maar ook de 
deeltijds lerenden zonder baan. 

Geslacht 

Vlaanderen telt meer mannelijke (114.783) dan vrouwelijke werkzoekenden (109.542). Voor 2009 waren er steevast meer 
vrouwen dan mannen werkzoekend. De snellere toename van de mannelijke werkloosheid door de crisis zorgde in 2009 voor 
een ommekeer. Deze omslag was niet louter het gevolg van de economische crisis want in de jaren voordien zagen we de 
seksekloof al vernauwen onder invloed van sectorale ontwikkelingen en een sterke seksesegregatie binnen de sectoren: er 
was een verlies van ‘mannelijke’ banen in de industrie en een groei van de ‘vrouwelijke’ tewerkstelling in de tertiaire en 
quartaire sector. Deze shift in de banenstructuur verklaart ook waarom de stijgende vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie in de 
voorbije decennia niet resulteerde in een hogere vrouwelijke werkloosheid.  

 

In absolute cijfers zijn er meer werkzoekende mannen dan vrouwen. De mannelijke werkloosheidsgraad (7,17%) is 
daarentegen nog steeds lager dan de vrouwelijke (8,09%). 

Leeftijd 

De evolutie verschilt naar leeftijd: 

- De jeugdwerkloosheid stijgt met 11,1% en sluit daarmee terug aan bij de trend die zich in het eerste halfjaar aftekende. 
In juli was er om administratieve redenen een daling: de jongeren die zich op voorhand inschreven als werkzoekende – 
de zogenaamde campusinschrijvingen – verschoven dit jaar op 1 augustus naar de BIT-categorie. Eind juli werden ze 
daardoor niet geteld worden als werkzoekende. In 2011 verschenen ze wel nog in het werkzoekendencijfer van juli.  

- De middenleeftijdsgroep noteert hoger (+7,4%); 

- De werkzoekende 50-plussers laten een daling (-1,7%) optekenen. De leeftijdsgrens voor het ‘Sluitend Maatpak’ schoof 
recent op tot 58 jaar.  
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- Het aandeel van de 50-plussers komt uit op 22,8%. Het aandeel van de 50-plussers schoot de voorbije jaren omhoog 
door hun zwakke uitstroom uit de werkloosheid, de voortschrijdende vergrijzing, de stijgende vrouwelijke 
arbeidsmarktdeelname en de uitbreiding van de registratiebasis. Oudere werkzoekenden moeten langer beschikbaar 
blijven voor de arbeidsmarkt: een maxi-vrijstelling aanvragen kan nu, behalve schaarse uitzonderingen, pas vanaf 58 
jaar. In uitvoering van het Generatiepact moeten ook de bruggepensioneerden, die voor de wettelijke leeftijd van 58 jaar 
op brugpensioen gaan, beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.  

Kenmerkend voor de 50-plussers zijn het hoge aandeel laaggeschoolden, langdurig werkzoekenden en 
arbeidsgehandicapten. 

Studieniveau 

De laaggeschoolde werkzoekenden staan voor 45,9% van de Vlaamse werkzoekenden. Op jaarbasis groeien de 
laaggeschoolden met 4,2%, de middengeschoolde werkzoekenden met 7,9% en de hooggeschoolde werkzoekenden met 
7,3%.  

Werkloosheidsduur 

61,1% van de Vlaamse werkzoekenden zijn kortdurig - minder dan 1 jaar - werkzoekend, 15,3% zijn langdurig - tussen 1 en 2 
jaar - werkzoekend en 23,6% zijn zeer langdurig - meer dan 2 jaar - werkzoekend. 
 
De kortdurige werkloosheid (+9,8%) stijgt door de conjuncturele verzwakking. De groep die één tot twee jaar werkzoekend is 
(+1,4%) en de zeer langdurig werkzoekenden (+0,2%) noteren licht hoger. 

Origine 

Sinds 2007 worden allochtone werkzoekenden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige 
nationaliteit hebben van buiten de EU-27 of de EVA-landen. De VDAB krijgt deze gegevens uit het Rijksregister. Hierdoor 
kunnen nieuwe Belgen met een vorige nationaliteit uit een niet EU-land als ‘allochtoon’ gedetecteerd worden.  

Vlaanderen telt 53.665 allochtone werkzoekenden of 23,9% van de geregistreerde arbeidsreserve. De allochtone 
werkloosheid stijgt op jaarbasis met +10,4% terwijl de autochtone werkloosheid slechts met 4,8% groeit. De zwakke 
arbeidsmarktpositie van allochtone werkzoekenden, de demografische kenmerken en de historische hoge migratie tekenen 
zich af in deze cijfers. 

Arbeidsgehandicapten 

12,2% of 27.400 van de Vlaamse werkzoekenden zijn arbeidsgehandicapt. Vanaf februari 2009 wordt een werkzoekende als 
arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer na een administratief onderzoek, uit attesten of verslagen, blijkt dat de 
werkzoekende: 

- ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH); 

- een kwalificatie of getuigschrift heeft uit het buitengewoon onderwijs, of ex-BUSO of BLO-leerling is zonder dat er 
kwalificaties of getuigschriften behaald zijn; 

- recht heeft op een inkomensvervangende- of een integratietegemoetkoming; 

- in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde 
federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijkt, recht heeft op bijkomende kinderbijslag 
of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap), recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het 
kader van de ziekteverzekering of een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB 
erkende dienst of arts.  

Sinds oktober 2011 wordt de definitie uit februari 2009 integraal toegepast: sindsdien is een attest of verslag betreffende de 
arbeidshandicap absoluut noodzakelijk terwijl in de overgangsperiode een vermoeden volstond.  

Op jaarbasis is er een daling met 6,2% door de andere vergelijkingsbasis: augustus 2012 met een striktere definitie wordt 
vergeleken met augustus 2011 toen de bredere definitie van de overgangsperiode gold. 
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Regio 

 

De Vlaamse werkloosheid steeg het voorbije jaar met 6,1%. 

 

Alle provincies tellen meer werkzoekenden dan een jaar 
geleden.  

 

Op jaarbasis kent de provincie Antwerpen de grootste toename 
(+7,2%). 

 

Regio aug 2012 aug 2011 Absoluut Procent

Prov. Antwerpen 76.518 71.369 +5.149 +7,2%

Prov. Vlaams-Brabant 31.450 29.824 +1.626 +5,5%

Prov. West-Vlaanderen 33.356 31.486 +1.870 +5,9%

Prov. Oost-Vlaanderen 50.385 47.924 +2.461 +5,1%

Prov. Limburg 32.616 30.848 +1.768 +5,7%

NWWZ Totaal 224.325 211.451 +12.874 +6,1%

Jaarverschil

 

 

Toelichting 

De Arvastat-toepassing biedt u snel en eenvoudig statistieken over de werkloosheid en het werkaanbod in Vlaanderen. 
Arvastat kan u raadplegen via volgende link: http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html. 

Er is ook een gedetailleerde toelichting bij de tabellen (definities, indelingen, waarnemingsveld, …) beschikbaar op 
http://arvastat.vdab.be/arvastat/admin/help.html. 
 

Meer  informatie:
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Keizerslaan 11, 1000 Brussel

Tel. 02 506 15 88

E-mail: studiedienst@vdab.be

www.vdab.be/trends/
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