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Regionale vooruitzichten tot 2025: Een sterk maar gedeeltelijk economisch
herstel in de drie gewesten na de recessie van 2020

De drie gewesten worden geconfronteerd met een 
zware recessie in 2020

De Belgische economie zou als gevolg van de coron-
acrisis in 2020 haar grootste krimp kennen sinds de
Tweede Wereldoorlog (-10,5 %). Naast haar omvang
wordt deze recessie gekenmerkt door haar niet-eco-
nomische oorsprong en door haar impact op nage-
noeg alle sectoren, zij het in uiteenlopende mate. Te-
gen die achtergrond, en rekening houdend met de
sectorale structuur van elk gewest, wordt de krimp
van het bbp in 2020 geraamd op -11,1 % in Vlaande-
ren, op -10,3 % in Wallonië en op -9,3 % in Brussel.
In dit scenario zouden de bedrijfstakken en de gewes-
ten die het zwaarst worden getroffen, het sterkst her-
stellen in 2021 en 2022. Het Vlaamse bbp zou dan
groeien met resp. 8,6 % en 3,6 %, het Waalse bbp
met 8,0 % en 3,2 % en het Brusselse bbp met 7,2 %
en 2,6 %.
In de periode 2023-2025 zou de dynamiek van de
economische activiteit meer in overeenstemming zijn
met de in het recente verleden vastgestelde trends.
De Belgische economie zou dan een groei van gemid-
deld 1,3 % laten optekenen. In Brussel zou de groei
niet meer dan 0,9 % bedragen, terwijl ze in Vlaande-
ren uitkomt op 1,5 % en in Wallonië op 1,1 %. De eco-
nomische activiteit blijft in de drie gewesten evenwel
onder het niveau dat zonder de pandemie mogelijk
was geweest.

De werkloosheidsgraad zou aanzienlijk stijgen in 
2020 en 2021

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van de
coronacrisis bleef tot dusver voornamelijk beperkt tot
tijdelijke of atypische arbeidsovereenkomsten. Con-
tracten van onbepaalde duur bleven grotendeels ge-
spaard, ten koste van een tijdelijke daling van de ge-
middelde productiviteit. De ondernemingen hebben
daarbij op grote schaal gebruikgemaakt van het ver-
soepelde systeem voor tijdelijke werkloosheid om het
arbeidsvolume te verminderen. De activiteit in de
marktsector wordt echter duurzaam geraakt door de
crisis, zodat uiteindelijk ook de reguliere loontrekken-
de en de zelfstandige werkgelegenheid worden ge-
troffen.
De Belgische werkgelegenheid zou over 2020 en
2021 samen met 108 000 personen dalen, of gemid-

deld met 1,1 % per jaar. Gemeten volgens werkplaats,
zou het banenverlies met gemiddeld -0,9 % iets min-
der uitgesproken zijn in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (-13 000 banen voor de twee jaar samen) en
gemiddeld -1,1 % bedragen voor het Vlaamse en het
Waalse Gewest (resp. -66 000 en -29 000 banen).
In 2022 neemt de werkgelegenheid aanzienlijk toe in
de drie gewesten (+1,6 % in Vlaanderen, +1,4 % in
Wallonië en +1,0 % in Brussel). In de periode
2023-2025 blijft de groei arbeidsintensief. De werkge-
legenheid zou gemiddeld met 1,0 % per jaar toene-
men in het Vlaamse Gewest, met 0,9 % in het Waalse
Gewest en met 0,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Tijdens de periode 2020-2021 zou, rekening houdend
met een nog steeds gunstige evolutie van het pendel-
saldo, de werkgelegenheid van de Brusselaars veel
minder dalen (-0,3 % per jaar) dan de werkgelegen-
heid op het grondgebied van het gewest. De groei van
de werkgelegenheid van de Vlaamse en Waalse inwo-
ners van hun kant is vergelijkbaar met die op het
grondgebied van het gewest.
In de periode 2022-2025 zou de werkgelegenheid van
de Brusselaars, net als in het recente verleden, op-
nieuw sneller groeien (gemiddeld met 1,2 % per jaar)
dan de werkgelegenheid in het Hoofdstedelijk Ge-
west; ze zou ook dynamischer zijn dan de werkgele-
genheid van de Vlaamse en de Waalse ingezetenen
(beide gemiddeld 1,0 % per jaar).

De werkloosheidsgraad stijgt aanzienlijk op korte ter-
mijn, nl. van 5,9 % in 2019 tot 8,9 % in 2021 in Vlaan-
deren, van 12,5 % tot 14,8 % in Wallonië en van
15,5 % tot 16,5 % in Brussel. Dit komt overeen met
een toename van de werkloosheid over 2020 en 2021
samen van 101 000 personen in Vlaanderen, 39 000
personen in Wallonië en 6 000 personen in Brussel.
De beperktere stijging in Brussel wordt verklaard door
de kleinere daling van de tewerkstelling van de Brus-
selaars, maar ook door het feit dat de daling van de
netto externe migratie (na de tijdelijke sluiting van de
Belgische en Europese grenzen in 2020) de groei van
het arbeidsaanbod in Brussel relatief sterker afremt
dan in Vlaanderen of Wallonië.
Naarmate de werkgelegenheid vervolgens toeneemt,
daalt de werkloosheidsgraad in de drie gewesten en
bedraagt hij in 2025 nog 13,4 % in Brussel, 6,4 % in
Vlaanderen en 12,1 % in Wallonië.
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De daling van het reëel beschikbaar gezinsinkomen 
in 2020 blijft relatief beperkt

Ondanks de omvang van de economische schok houdt
het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen rela-
tief goed stand in 2020. De impact op het beschikbaar
inkomen wordt verzacht door het mechanisme van de
automatische fiscale stabilisatoren en door overheids-
maatregelen (voornamelijk de uitbreiding van de tijde-
lijke-werkloosheidsregeling, het overbruggingsrecht en
de hinder- en compensatiepremies voor zelfstandigen).
Het reëel beschikbaar inkomen van de huishoudens
zou in Brussel dalen met 1,8 %, in Wallonië met 1,4 %
en in Vlaanderen met 2,5 %. De meer uitgesproken da-
ling in Vlaanderen is onder meer toe te schrijven aan
de iets sterkere terugval van de activiteit en de werkge-
legenheid en aan het relatief kleinere aandeel van de
overheidslonen (die niet worden beïnvloed door de cri-
sis) in de loonmassa.
In 2021 en 2022 is de herneming van het reëel be-
schikbaar inkomen daarentegen het meest uitgespro-
ken in Vlaanderen (respectievelijk 3,0 % en 2,3 %). In
Wallonië zou het stijgen met 2,4 % en 2,0 %, terwijl de
Brusselse gezinnen hun reëel beschikbaar inkomen
zouden zien toenemen met 3,1 % in 2021 (een jaar
waarin de tewerkstelling naar woonplaats in Brussel re-
latief weinig afneemt) en met 1,9 % in 2022.
In de periode 2023-2025 zou de ontwikkeling van het
reëel beschikbaar inkomen meer in overeenstemming
zijn met het recente verleden en gemiddeld 1,1 % per
jaar bedragen in Brussel, 1,4 % in Vlaanderen en
1,2 % in Wallonië.

De rekeningen van de verschillende gefedereerde 
entiteiten vertonen een aanzienlijk tekort in 2020, 
dat nadien gedeeltelijk wordt teruggedrongen

De recessie en de steunmaatregelen leiden tot een for-
se verslechtering van de Belgische overheidsfinanciën
in 2020. De budgettaire gevolgen zijn het zwaarst voor
de federale overheid en de sociale zekerheid, maar
ook de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeen-
schap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-
commissie boeken in dat jaar een historisch hoog te-

kort. Op middellange termijn blijft elke gefedereerde
entiteit deficitair, al is dat maar gedeeltelijk toe te schrij-
ven aan de naweeën van de coronacrisis. De geplande
investeringen en andere beleidsinitiatieven die vóór de
gezondheidscrisis door de verschillende gefedereerde
entiteiten werden beslist, dragen in belangrijke mate bij
tot het bestendigen van hun tekorten.

De ‘Regionale economische vooruitzichten 2020-2025’
zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Fe-
deraal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek
en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de
la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek
Vlaanderen.
De regionale vooruitzichten schetsen een economisch
scenario voor de drie gewesten. Ze zijn het resultaat
van een desaggregatie van de ‘Economische vooruit-
zichten 2020-2025’ voor de Belgische economie, die
het Federaal Planbureau in juni 2020 publiceerde. Die
nationale vooruitzichten worden opgesteld ‘bij ongewij-
zigd beleid’, wat betekent dat ze enkel rekening houden
met maatregelen die formeel beslist zijn en waarvan de
toepassingsmodaliteiten met voldoende precisie be-
kend zijn. 
De desaggregatie wordt meestal uitgevoerd aan de
hand van endogene regionale verdeelsleutels, bepaald
door een geheel van vergelijkingen die worden geschat
op basis van statistische methodes. Er wordt dan ge-
werkt met een top-downbenadering. De overheidsreke-
ning van de gemeenschappen en gewesten vormt hier-
op een uitzondering. Die rekening is reeds het resultaat
van de aggregatie van de individuele rekeningen van de
deelgebieden.
De onzekerheden zijn groter dan gebruikelijk als gevolg
van de gezondheidscrisis. De intensiteit en de duur
daarvan blijven onduidelijk, net als de gevolgen voor de
economie op middellange termijn. De hier voorgestelde
cijfers zijn afhankelijk van een aantal hypothesen, waar-
van de belangrijkste is dat de herneming van de econo-
mische activiteit, na de negatieve schok in 2020, niet in
het gedrang komt door nieuwe omvangrijke inperkings-
maatregelen als gevolg van een heropflakkering van de
pandemie. 

Voor meer informatie:
Delphine Bassilière, tel.: 02/507 74 58, e-mail: db@plan.be; Filip Vanhorebeek, tel.: 02/507 74 12, e-mail: fvh@plan.be
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Kerncijfers van de regionale vooruitzichten

(1) Groeivoeten in %.
(2) Zonder investeringen in woongebouwen.
(3) Loonkosten na aftrek van loonsubsidies.
(4) Volgens de FPB-definitie omvat de werkloosheid (administratief concept) ook de oudere niet-werkzoekende werklozen.
(5) Inclusief het Vlaams Gewest.
Bron: Berekeningen door BISA, FPB, IWEPS en Statistiek Vlaanderen op basis van de regionale rekeningen (INR).

2019 2020 2021 2022 2023-2025
1. Bruto binnenlands product in volume (1)
Rijk 1.4 -10.5 8.2 3.3 1.3
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.5 -9.3 7.2 2.6 0.9
Vlaams Gewest 1.5 -11.1 8.6 3.6 1.5
Waals Gewest 1.0 -10.3 8.0 3.2 1.1
2. Bruto-investeringen in volume (1) (2)
Rijk 2.7 -18.9 18.5 5.8 2.1
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.6 -17.1 17.6 3.7 2.3
Vlaams Gewest 2.7 -19.4 18.6 6.6 2.1
Waals Gewest 2.2 -19.0 18.8 5.3 2.0
3. Reële productiviteit per hoofd (marktbedrijfstakken) (1)
Rijk -0.3 -11.8 12.3 2.1 0.3
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0.2 -10.8 11.3 1.8 0.3
Vlaams Gewest -0.4 -12.0 12.4 2.2 0.5
Waals Gewest -0.5 -11.9 12.6 2.0 0.1
4. Reële loonkosten per hoofd (marktbedrijfstakken) (1) (3)
Rijk 0.3 -9.0 10.1 1.1 0.7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0.4 -8.0 9.7 1.1 0.5
Vlaams Gewest 0.3 -9.4 10.4 1.3 0.8
Waals Gewest 0.4 -8.8 9.6 0.8 0.6
5. Binnenlandse werkgelegenheid (1)
Rijk 1.6 -0.6 -1.7 1.4 0.9
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.1 -0.5 -1.4 1.0 0.5
Vlaams Gewest 1.8 -0.6 -1.7 1.6 1.0
Waals Gewest 1.4 -0.5 -1.7 1.4 0.9
6. Werkende beroepsbevolking (1)
Rijk 1.6 -0.5 -1.6 1.4 0.9
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.4 0.2 -0.8 1.6 1.1
Vlaams Gewest 1.5 -0.7 -1.7 1.4 0.9
Waals Gewest 1.4 -0.5 -1.7 1.3 0.9
7. Beschikbaar inkomen van de huishoudens (in reële termen) (1)
Rijk 2.6 -2.1 2.9 2.2 1.3
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.9 -1.8 3.1 1.9 1.1
Vlaams Gewest 2.6 -2.5 3.0 2.3 1.4
Waals Gewest 2.6 -1.4 2.4 2.0 1.2

2019 2020 2021 2022 2025
8. Werkloosheidsgraad (FPB-concept) (4)
Rijk 8.9 9.9 11.5 10.8 8.9
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15.5 15.8 16.5 15.7 13.4
Vlaams Gewest 5.9 7.1 8.9 8.2 6.4
Waals Gewest 12.5 13.3 14.8 14.0 12.1
9. Werkzaamheidsgraad (15-64 jaar)
Rijk 67.8 67.4 66.3 67.2 69.0
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 59.8 59.8 59.2 59.8 61.2
Vlaams Gewest 72.5 72.1 70.8 71.8 73.8
Waals Gewest 62.2 61.8 60.8 61.6 63.3
10. Vorderingensaldo, gemeenschappen en gewesten (in miljoen euro)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest -619 -932 -681 -731 -693
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie -22 -143 -133 -76 -104
Vlaamse Gemeenschap (5) 537 -5736 -1992 -1714 -1290
Waals Gewest -383 -2006 -1351 -1009 -889
Franse Gemeenschap -341 -1604 -873 -611 -650


