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Inleiding 

Sinds een tiental jaar wordt door heel wat bedrijfstakken geargumenteerd dat zij niet zozeer 
directe maar wel indirecte werkgelegenheid creëren. Dus: het economische gewicht van een 
bedrijfstak moet niet uitsluitend afgewogen worden aan zijn eigen werkgelegenheid maar 
eveneens aan zijn impact op andere bedrijfstakken.  
 
Werkgelegenheid blijft een sleutelindicator om de betekenis van een bedrijfstak in een econo-
mie te schetsen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) publiceerde in de 
afgelopen periode twintig bedrijfstakrapporten over directe en indirecte werkgelegenheid.  
Directe werkgelegenheid wordt geregistreerd per bedrijfstak en omvat iedereen die werkt in 
die bedrijfstak, zowel werknemers (arbeiders, bedienden of ambtenaren) als zelfstandigen. 
Indirecte werkgelegenheid ontstaat door de economische activiteit van een bedrijfstak bij an-
dere bedrijfstakken. Indirecte werkgelegenheid kan ook in het buitenland ontstaan, maar die 
wordt in dit rapport niet geanalyseerd. 
 
In dit rapport worden drie verschillende elementen gecombineerd: 1/ structuuranalyses van de 
Belgische economie uitgedrukt in financiële termen in de Nationale Rekeningen worden ver-
taald in een 2/ structuuranalyse van de Belgische werkgelegenheid, waarna 3/ de Vlaamse 
component uit deze resultaten gedistilleerd wordt op basis van de Regionale Rekeningen. Alle 
tabellen in dit rapport zijn derivaten van de Nationale en Regionale Rekeningen, wat hun in-
terne consistentie en samenhang garandeert.  
Bij de interpretatie mag men niet uit het oog verliezen dat dergelijke tabellen steeds een bena-
dering van de werkelijkheid zijn. De meeste gegevens worden immers niet direct geregistreerd 
maar wel afgeleid of geschat van andere bronnen, waardoor een beperkte foutenmarge moge-
lijk is. In afzonderlijke tekstkaders worden de gehanteerde methodes en bronnen kort verdui-
delijkt en gewezen op beperkingen bij de interpretatie. 
 
Deze nota bestaat uit volgende elementen: 
• Eerst komen de grote lijnen in de ontwikkeling van output, toegevoegde waarde en werk-

gelegenheid aan bod, zowel voor België als Vlaanderen. De meest recente Regionale Re-
keningen zetten deze elementen in een breder perspectief. 

• Vervolgens wordt de oorsprong van werkgelegenheid geanalyseerd. Met oorsprong wordt 
bedoeld: welke economische actor betaalt voor de levering van een goed of dienst, en is 
dus verantwoordelijk voor het ontstaan van die werkgelegenheid?  

• De indirecte werkgelegenheid wint de afgelopen jaren sterk aan belang door uitbesteding 
en globalisering. Onderscheid wordt gemaakt tussen de periode 1995 tot 2000 – goed ge-
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documenteerd in de Nationale Rekeningen – en de periode na 2000, waar meer terug-
houdendheid aangewezen is. 

• De conclusies concentreren zich op de band tussen economische groei en werkgelegen-
heidscreatie, in het bijzonder na 2000.  
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Samenvatting 

Deze nota vertrekt van de vaststelling dat sinds 1995 de economische ontwikkeling uitgedrukt 
in financiële parameters (toegevoegde waarde, output) op een andere wijze evolueert dan de 
werkgelegenheid. In het bijzonder in de industrie maar ook in heel wat marktdiensten vertaalt 
economische groei zich niet (of bijna niet) meer in nieuwe werkgelegenheid.  
De Nationale en Regionale Rekeningen documenteren deze tendens zowel voor België als 
Vlaanderen.  
 
De interpretatie van deze ontwikkelingen vereist een analyse van de onderliggende economi-
sche evolutie. Structuuranalyses van de Belgische economie (input-output- en aanbod en 
gebruikstabellen) geven een inzicht in de oorsprong van de werkgelegenheid. Werkgelegen-
heid wordt in aflopende zin gecreëerd door leveringen tussen ondernemingen (intermediaire 
verbruik), bestedingen van huishoudens en de overheid, en tenslotte de export.  
 
De indirecte werkgelegenheid is de werkgelegenheid ontstaan in het productieproces van een 
bedrijfstak maar geregistreerd bij andere bedrijfstakken. Het gaat niet alleen om interim-arbeid 
en veiligheidspersoneel, ook de werkgelegenheid ontstaan bij de productie van grondstoffen 
en halfafgewerkte producten wordt geregistreerd. 
De indirecte werkgelegenheid wint de afgelopen jaren aan belang, door uitbesteding en door 
de steeds verdergaande globalisering. Onderscheid wordt gemaakt tussen de periode 1995 tot 
2000 – goed gedocumenteerd in de Nationale Rekeningen – en de periode nadien. 
De som van directe en indirecte werkgelegenheid geeft een ander beeld dan geschetst door 
werkgelegenheidsstatistieken. Tot 2000 bijvoorbeeld groeit de totale werkgelegenheid in de 
industrie, omdat de groei van de indirecte werkgelegenheid groter is dan het verlies aan direc-
te werkgelegenheid. Na 2000 gaat deze conclusie niet meer op.  
 
De conclusies concentreren zich op het belang van indirecte werkgelegenheid. Geargumen-
teerd wordt dat de verschillende ontwikkeling van financiële variabelen en werkgelegenheid 
nuancering behoeft. De band tussen macro-economische cijfers en werkgelegenheidscreatie 
krijgt vandaag duidelijk vorm op een indirecte en niet op een directe manier.  
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Hoofdstuk 1 
Economische groei en werkgelegenheids-
creatie 

Aan de hand van de Nationale en Regionale Rekeningen wordt een beeld geschetst van de 
belangrijkste macro-economische grootheden en directe werkgelegenheidsgroei sinds 1995, 
zowel voor België als Vlaanderen. 
 

1.  Werkgelegenheid en economische ontwikkel ing 
in  België:  geen samenhang meer? 

In alle bedrijfstakken met uitzondering van niet-marktdiensten ontwikkelt de output in reële 
prijzen zich (veel) sneller dan de werkgelegenheid1. In de bouwnijverheid bijvoorbeeld stag-
neert de werkgelegenheid bij een outputstijging van meer dan 20%. De handel- en transport-
bedrijfstakken registreren een beperkte werkgelegenheidsgroei terwijl de output aanzienlijk 
toeneemt. Zie Tabel 1 voor de output2 in reële termen tussen 1995 en 2004, Tabel 2 voor het 
aantal werkzame personen, en Tabel 3 voor de evolutie van de bruto toegevoegde waarde. 
 

 Naam bedrijfstakken NACE
 landbouw landbouw, bosbouw, visserij 01:05 
 industrie incl energie industrie inclusief mijnbouw en energie- en waterbedrijven 11:41 
 bouw  45 

handel en transport 
garages, klein- en groothandel, horeca, vervoer, opslag en communi-
catie 50:64 Marktdiensten financiën en zakelijke 

dienstverlening 
financiële instellingen, onroerend goed, software, verhuur, zakelijke 
dienstverlening, interim 65:74 

overheid openbaar bestuur en defensie, onderwijs 75:80 Niet-
marktdiensten gezondheidszorg en 

niet-marktdiensten 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, gemeen-
schapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten 85:95 

 
In het afgelopen decennium groeit de output van de industrie met bijna 20% terwijl meer dan 
10% van haar werkgelegenheid verloren gaat. In de financiële en zakelijke diensten, de over-
heid en de gezondheidszorg en niet-marktdiensten blijkt wel een directe relatie tussen werkge-
                                                           
1 In de Nationale Rekeningen worden werkzame personen (werknemers of zelfstandigen) geregistreerd onafhan-

kelijk van hun wekelijkse of maandelijkse arbeidsduur. Personen met een deeltijdse arbeidsduur worden dus 
eveneens opgenomen, zodat het aantal werkzame personen hoger ligt dan het aantal voltijdsequivalenten. 
Enkel de hoofdactiviteit van een persoon wordt opgenomen om dubbeltellingen te vermijden. Ook zwartwerk, 
meewerkende echtgenotes van zelfstandigen en dergelijke worden geschat en in de Rekeningen opgenomen. 

2 Output is de omzet van een bedrijfstak zonder productgebonden belastingen zoals BTW. Het intermediaire ver-
bruik omvat alle aankopen (facturen) bij bedrijfstakken in binnen- en buitenland. Alle elementen worden in ba-
sisprijzen uitgedrukt (zonder BTW). Alle financiële variabelen in deze en volgende figuren zijn in constante 
prijzen (prijzen van 2000) uitgedrukt voor een correcte vergelijking in de tijd. 
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legenheid en output. Opvallend is dat de niet-marktdiensten na 2000 aan hetzelfde ritme 
groeien als voorheen, wat in de industrie en marktdiensten niet het geval is.  
 

Tabel 1: België, 1995-2004, evolutie van de output in 7 groepen bedrijfstakken, in % 
sinds 1995 (100%), in prijzen van 20003 

 2004 2003 2002 2000 1998 1995 Verschil 1995-2004 

landbouw 98% 96% 105% 107% 103% 100% -2% 
industrie incl energie 119% 116% 117% 119% 109% 100% +19% 

bouw 123% 117% 115% 117% 105% 100% +23% 
handel + transport 128% 128% 129% 126% 119% 100% +28% 

financiële en zakelijke dienstverlening 140% 137% 136% 127% 122% 100% +40% 
overheid en onderwijs 118% 117% 115% 109% 104% 100% +18% 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 122% 119% 117% 112% 100% 100% +22% 
Gemiddelde voor Belgische economie 125% 123% 123% 121% 112% 100% +25% 

 

Tabel 2: België, 1995-2004, evolutie van het aantal werkzame personen in 7 groepen 
bedrijfstakken, in % sinds 1995 (100%) 

 2004 2003 2002 2000 1998 1995 Verschil 1995-2004 Verschil wkg – output 
(2004) 

landbouw 73% 76% 79% 86% 92% 100% -27% -25% 
industrie incl energie 89% 91% 93% 96% 96% 100% -12% -31% 

bouw 100% 100% 101% 101% 98% 100% +0% -23% 
handel + transport 103% 103% 103% 101% 99% 100% +3% -25% 

financiële + zakelijke diensten 134% 130% 131% 126% 115% 100% +34% -6% 
overheid en onderwijs 108% 106% 105% 102% 100% 100% +8% -10% 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 121% 119% 117% 112% 106% 100% +21% -1% 
Gemiddelde voor Belgische economie 108% 107% 107% 105% 102% 100% +8% -17% 

 
De toegevoegde waarde volgt de ontwikkeling van de output, zij het dat de groei minder uitge-
sproken is. Dit impliceert dat het intermediaire verbruik (bestellingen bij andere bedrijfstakken 
in binnen- en buitenland) sneller toeneemt dan de toegevoegde waarde. De uiteenlopende 
evoluties komen overtuigend tot uiting in de correlatiecoëfficiënten voor de evolutie van werk-
gelegenheid en respectievelijk output, intermediaire verbruik en bruto toegevoegde waarde. 
Zie Tabel 4. 
Bij de industrie bestaat een duidelijk negatieve relatie met de drie financiële variabelen, en bij 
de dienstengroepen een positieve (bouw, handel en transport) tot zeer positieve relatie 
(dienstverlening, overheid en niet-marktdiensten). 
 

                                                           
3 De gegevens voor België in dit hoofdstuk zijn in de loop van februari 2006 gedownload van de website Belgostat 

van de Nationale Bank van België. 
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Tabel 3: België, 1995-2004, evolutie van de toegevoegde waarde in 7 groepen bedrijfs-
takken, in % sinds 1995 (100%), in prijzen van 2000 

 2004 2003 2002 2000 1998 1995 Verschil 1995-2004 

landbouw 105% 95% 114% 114% 106% 100% +5% 
industrie incl energie 117% 114% 115% 115% 110% 100% +17% 

bouw 117% 110% 109% 110% 99% 100% +17% 
handel + transport 115% 114% 109% 103% 100% 100% +15% 

financiële en zakelijke dienstverlening 134% 132% 131% 124% 113% 100% +34% 
overheid en onderwijs 112% 111% 110% 106% 103% 100% +12% 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 114% 113% 112% 110% 99% 100% +14% 
Gemiddelde voor Belgische economie 120% 117% 116% 113% 106% 100% +20% 

 

Tabel 4: België, 1995-2004, correlatiecoëfficiënt tussen a/ het aantal werkzame personen 
en b/ output, intermediaire verbruik en bruto toegevoegde waarde 

 
Correlatie werkzame 

personen - output 

Correlatie werkzame 
personen - intermediair 

verbruik 

Correlatie werkzame 
personen – bruto toege-

voegde waarde 

landbouw 0,32 0,63 -0,10 
industrie incl energie -0,66 -0,63 -0,76 

bouw 0,54 0,50 0,61 
handel + transport 0,70 0,59 0,91 

financiële en zakelijke dienstverlening 0,99 0,94 1,00 
overheid en onderwijs 0,97 0,97 0,97 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 0,98 0,97 0,96 
 

 
Samengevat: tussen 1995 en 2004 volgt de werkgelegenheid niet (meer) de groei in de indu-
strie en meeste marktdiensten. De discrepantie in de evolutie van werkgelegenheid en eco-
nomische ontwikkeling is in de afgelopen jaren groter dan voorheen. Ook lijkt de trend zich na 
2000 te versterken. 
 

Nationale en Regionale Rekeningen 
De Nationale Rekeningen omvatten onder andere gedetailleerde tabellen met de samenstelling en verdeling van het bin-
nenlandse product, de productie- en inkomenrekening inclusief werkgelegenheid en investeringen per bedrijfstak, de 
consumptieve bestedingen van huishoudens per product, en de uitgaven van de overheid. Zij vormen het macro-
economische kader waarbinnen de gehele Belgische economie gevat wordt. Het Europese Stelsel van Rekeningen (ESR) 
stelt de verschillende Nationale Rekeningen van de EU-lidstaten op elkaar af. 
De Regionale Rekeningen vormen een onderdeel van de Nationale Rekeningen. Per gewest en bedrijfstak wordt de toege-
voegde waarde en haar componenten opgedeeld. Ook de regionale inkomensrekening van huishoudens is opgenomen. De 
som van Regionale Rekeningen voor de gewesten is per definitie gelijk aan de overeenkomstige variabele in de Nationale 
Rekeningen.  
De Nationale en Regionale Rekeningen worden via de website Belgostat van de Nationale Bank van België (www.nbb.be) 
geconsulteerd. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) publiceert de Rekeningen. Het wordt gevormd door de 
Nationale Bank, het Planbureau en de dienst Statistiek van de FOD Economie (Nationaal Instituut voor de Statistiek). 
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2.  Vlaanderen in de Regionale Rekeningen 

2 . 1 .  E v o l u t i e  v a n  d e  ke r n v a r i ab e l e n  

Dit overzicht concentreert zich op kernvariabelen zoals toegevoegde waarde, werkgelegenheid 
en investeringen, met de bedoeling de grote lijnen te duiden.  
De gegevens in deze paragrafen zijn gebaseerd op de Regionale Rekeningen4.  
 

Tabel 5: België en haar gewesten, 2000-2004, evolutie van bruto toegevoegde waarde 
(prijzen van 2000, mio euro), werknemers, zelfstandigen (aantal) en bruto 
investeringen zonder overheidsinvesteringen (lopende prijzen, mio euro) 

 absolute waarde % totaal groeivoet groeivoet groeivoet groeivoet % totaal 

 2000 2000, in % van B 2001 2002 2003 2004 2004, in % van B
  Bruto toegevoegde waarde, prijzen van 2000 
Brussel 41.002,3 19,0% 3,2 3,1 0,4 1,3 19,4% 

Vlaanderen 123.549,0 57,3% 1,1 1,3 1,4 2,2 57,2% 

Wallonië 50.889,1 23,6% 1,5 0,3 1,1 1,7 23,3% 

België 223.812,0 100,0% 1,6 1,4 1,1 1,9 100,0% 

  Loontrekkenden, in aantal 
Brussel 583.764 17,2% 2,2 -0,1 1,5 0,6 17,4% 

Vlaanderen 1.926.906 56,7% 2,0 -0,1 -0,2 0,6 56,5% 

Wallonië 880.239 25,9% 1,4 0,4 -0,2 1,3 26,0% 

België 3.396.755 0,2% 1,9 0,0 0,1 0,8 100,0% 

  Zelfstandigen, in aantal 
Brussel 59.011 8,5% -0,4 -0,2 0,7 1,1 8,8% 

Vlaanderen 423.699 61,0% -0,3 -0,8 -0,9 -0,4 61,3% 

Wallonië 212.234 30,5% -1,5 -1,6 -1,2 -0,7 29,9% 

België 694.944 100,0% -0,7 -1,0 -0,8 -0,4 100,0% 

  Bruto investeringen in vaste activa excl. overheidsinvesteringen, in lopende prijzen 
Brussel 7.108,4 16,1% 15,1 -12,0 -6,9 n.b. 15,3% 

Vlaanderen 27.288,3 61,5% -0,3 -0,9 2,6 n.b. 62,9% 

Wallonië 10.044,4 22,5% -1,1 -2,0 -0,5 n.b. 21,9% 

België 47.512,7 100,0% 2,0 -3,1 0,4 n.b. 100,0% 

 
Tabel 5 schetst de evolutie van de toegevoegde waarde (in constante prijzen), het aantal 
werknemers en zelfstandigen, en de investeringen (zonder overheidsinvesteringen, in lopende 
prijzen) sinds 2000 voor de Belgische gewesten.  
 
Een weinig optimistisch beeld komt uit deze synthese naar voren.  

                                                           
4 Gepubliceerd in april 2006 door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 
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De toegevoegde waarde in constante prijzen ontwikkelt in Vlaanderen positief naar Belgische 
normen, maar in Europees perspectief blijven deze groeiwaarden bescheiden. Brussel groeit 
sterk omdat de Europese en overheidsinvesteringen (centrale overheid, gewesten en ge-
meenschappen) in dit cijfer tot uiting komen. 
Bij de werknemers doet zich een merkwaardige evolutie voor. De groei van de toegevoegde 
waarde wordt helemaal niet weerspiegeld in de groei van het aantal werknemers. Het aandeel 
van Vlaanderen in de werkgelegenheid daalt terwijl het in de andere gewesten toeneemt.  
Bij de zelfstandigen doet zich een omgekeerde evolutie voor: Vlaanderen als Brussel zien hun 
aandeel toenemen.  
De investeringen in de privé-sector (zonder overheidsinvesteringen) versterken nog de scheef-
trekking. Wallonië registreert in vergelijking met Vlaanderen sinds 2002 een steeds grotere 
groei in werkgelegenheid, terwijl de investeringen in de privé-sector (ook in lopende prijzen) 
sinds 2000 achteruitgaan. Hoewel het Vlaamse aandeel in de investeringen stijgt vertaalt zich 
dit voorlopig weinig of niet in werkgelegenheid. 
 

Tabel 6: Vlaanderen, aandeel in de Belgische toegevoegde waarde (100%) voor 7 groe-
pen bedrijfstakken, 1995-2004 

 2004 2002 2000 1998 1995 Verschil 1995-2004 
landbouw 71,2% 71,4% 71,5% 68,4% 67,6% 3,6% 

industrie incl energie 67,2% 68,0% 68,5% 68,0% 67,9% -0,7% 
bouw 66,3% 66,4% 65,5% 64,7% 64,6% 1,7% 

handel + transport 58,5% 58,1% 57,8% 57,8% 58,8% -0,3% 
financiële en zakelijke dienstverlening 53,3% 52,1% 52,6% 52,0% 50,0% 3,2% 

overheid en onderwijs 46,7% 46,6% 45,9% 47,0% 46,7% 0,0% 
gezondheidszorg + niet-marktdiensten 54,6% 54,4% 53,2% 51,9% 51,1% 3,5% 

Gemiddelde voor Vlaanderen 57,2% 57,1% 57,3% 57,1% 56,7% 0,5% 

 

Tabel 7: Vlaanderen, 1995-2004, evolutie van de toegevoegde waarde in 7 groepen be-
drijfstakken, in % sinds 1995 (100%), in prijzen van 2000 

 2004 2002 2000 1998 1995 Verschil 1995-2004 
Verschil 1995-2004 

België 

landbouw 96% 105% 115% 107% 100% -4% +5% 
industrie incl energie 116% 114% 115% 108% 100% 16% +17% 

bouw 134% 123% 118% 103% 100% 34% +17% 
handel + transport 142% 126% 113% 106% 100% 42% +15% 

financiële en zakelijke dienstverlening 158% 146% 137% 119% 100% 58% +34% 
overheid en onderwijs 137% 128% 114% 108% 100% 37% +12% 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 162% 145% 130% 111% 100% 62% +14% 
Gemiddelde voor Vlaanderen 138% 128% 121% 110% 100% 38% +20% 
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Tabel 6 vergelijkt de evolutie van de Vlaamse met de Belgische bruto toegevoegde waarde. 
De conclusies van de Belgische tabellen hoger worden bevestigd: duidelijke groeicijfers wor-
den enkel in de financiële en zakelijke diensten en de gezondheidszorg en andere niet-
marktdiensten geregistreerd. 
 
Deze groeicijfers komen sterk tot uiting in de evolutie van de Vlaamse toegevoegde waarde 
sinds 1995 (100%) (zie Tabel 7). Vlaanderen registreert voor alle bedrijfstakken met uitzonde-
ring van landbouw en industrie aanzienlijk hogere groeicijfers, dus ook voor de overheidsbe-
drijfstakken.  
 

 

2 . 2 .  W e r k g e l eg e n h e i d sc r e a t i e  p e r  g e w e s t  

Tabel 8 verduidelijkt de evolutie van het aantal werknemers per bedrijfstak voor de Belgische 
gewesten sinds 2002. In eerste instantie valt op dat in Brussel 40% van de loontrekkende 
werkgelegenheid direct of indirect via de overheid tot stand komt (cel {10, 5}), voor Vlaanderen 
gaat het om 32% (cel {10, 6}) en Wallonië 43% (cel {10, 7}).  
 
In 2003 daalt in Vlaanderen het aantal loontrekkenden met 6.000 personen (cel {19, 2}). Zon-
der de niet-marktdiensten wordt dit bijna 19.600 personen (cel {20, 2}).  
Wallonië realiseert voor beide variabelen ‘betere’ cijfers: het aantal loontrekkenden gaat wat 
minder achteruit (1.600 personen, cel {19, 3}), en het verlies in marktbedrijfstakken bedraagt 
slechts 2.200 personen (cel {20, 3}). 

Ontbrekende gegevens in de Regionale Rekeningen 
De Regionale Rekeningen hebben in de afgelopen jaren een aanzienlijke stap vooruit gezet, en zijn vandaag een volwaar-
dig onderdeel van de Nationale Rekeningen. Een aantal elementen ontbreekt om technische redenen, voornamelijk omdat 
bij de gegevensverzameling de regionale dimensie niet meegenomen wordt.  
 
 gewest België 

Gegevens voor 31 bedrijfstakken, 1995-2004  
Aantal / 

lopende prijzen 
Prijzen 2000 Aantal /  

lopende prijzen 
Prijzen 2000 

Toegevoegde waarde inclusief onderverdeling Ja Nee Ja Ja 
Intermediair verbruik Nee Nee Ja Ja 

Aantal werkzame personen inclusief onderverdeling Ja  Ja  
 
Ontbrekende regionale gegevens in constante prijzen zijn op basis van de verhouding tussen lopende en constante prijzen 
op nationaal niveau omgezet. De foutenmarge is klein omdat met uitzondering van de overheidsbedrijfstakken (NACE75 
en 80) alle deflatoren op bedrijfstakniveau voor geheel België identiek zijn. 
 

prijzen} lopende {België,

prijzen} constante {België,
prijzen} lopende {gewest,prijzen} constante {gewest, TWaarde

TWaarde
TWaardeTWaarde *=  

 
Een aantal ontberekende elementen is tevens ter beschikking gesteld door het departement Statistiek van de NBB, zodat 
intermediaire verbruik (en output) op gewestelijk niveau geschat kunnen worden. 
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Tabel 8: België, werknemers per gewest, 2002-2004, in aantal werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
  BRU VLA WAL BEL BRU VLA WAL BEL 
1  2002, absolute waarden in personen  
2 landbouw 420 19.929 4.438 24.787 0,1% 1,0% 0,5% 0,7% 
3 industrie incl energie 46.815 444.498 150.817 642.130 7,9% 22,6% 16,8% 18,6% 
4 bouw 16.191 118.429 56.092 190.712 2,7% 6,0% 6,3% 5,5% 
5 handel + transport 145.349 484.002 206.549 835.900 24,4% 24,7% 23,0% 24,2% 
6 financiële + zakelijke diensten 148.410 271.162 91.121 510.693 24,9% 13,8% 10,2% 14,8% 
7 overheid 148.101 342.455 229.446 725.479 24,9% 17,4% 25,6% 21,0% 
8 gezondheidszorg + niet-

marktdiensten 90.340 282.928 157.674 530.942 15,2% 14,4% 17,6% 15,3% 
9 Totaal 595.626 1.963.403 896.137 3.460.643 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

10 Totaal zonder niet-markt 357.185 1.338.020 509.017 2.204.222 60,0% 68,1% 56,8% 63,7% 
11  2003, groei in personen  
12 landbouw 16 393 425 834 1,1% -6,5% -26,9% -13,6% 
13 industrie incl energie -2.361 -13.272 -2.721 -18.354 -163,5% 221,1% 172,2% 299,0% 
14 bouw -32 -912 -714 -1.658 -2,2% 15,2% 45,2% 27,0% 
15 handel + transport 1.170 3.047 1.107 5.324 81,0% -50,8% -70,1% -86,7% 
16 financiële + zakelijke diensten 2.389 -7.055 -1.841 -6.507 165,4% 117,5% 116,5% 106,0% 
17 overheid 7.443 1.788 70 8.579 515,4% -29,8% -4,4% -139,7% 
18 gezondheidszorg + niet-

marktdiensten 262 11.796 2.164 14.222 18,1% -196,5% -137,0% -231,7% 
19 Totaal 1.444 -6.003 -1.580 -6.139 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
20 Totaal zonder niet-markt -6.261 -19.587 -3.814 -28.940 -433,6% 326,3% 241,4% 471,4% 
21  2004, groei in personen  
22 landbouw -1 256 324 579 0,0% 3,9% 3,3% 3,1% 
23 industrie incl energie 354 -12.335 -3.555 -15.536 17,6% -189,7% -35,7% -84,1% 
24 bouw -255 -520 151 -624 -12,6% -8,0% 1,5% -3,4% 
25 handel + transport -625 1.527 1.161 2.063 -31,0% 23,5% 11,7% 11,2% 
26 financiële + zakelijke diensten 1.896 7.691 4.147 13.734 94,0% 118,3% 41,7% 74,4% 
27 overheid 1.447 5.375 1.802 7.650 71,7% 82,7% 18,1% 41,4% 
28 gezondheidszorg + niet-

marktdiensten 648 9.882 7.721 18.251 32,1% 152,0% 77,6% 98,8% 
29 Totaal 2.017 6.501 9.949 18.467 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
30 Totaal zonder niet-markt -78 -8.756 426 -7.434 -3,9% -134,7% 4,3% -40,3% 

 
In 2004 registreert Vlaanderen een stijging van 6.500 loontrekkenden (cel {29, 2}). Deze ko-
men echter integraal bij niet-marktdiensten tot stand. Het totaal van de marktbedrijfstakken 
eindigt op een negatief resultaat van 8.800 personen.  
Wallonië registreert een stijging van 9.900 personen (cel {29, 3}, dus meer dan in Vlaanderen), 
terwijl de stijging in de privé-economie licht positief is (400 personen).  
 
Voor alle gewesten valt de negatieve rol van de industrie op. Vlaanderen verliest in deze be-
drijfstak 25.600 loontrekkenden in 2003 en 2004 (som van cellen {13, 2} en {24, 2}), voor Wal-
lonië gaat het om 6.300 personen (cellen {13, 3} en {24, 3}). De negatieve tendensen geregi-
streerd tussen 1995 en 2000 (zie Hoofdstuk 1) zijn in de industrie dus versterkt.  
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Daar komt bij dat de werkgelegenheidscreatie bij marktdiensten – voor een belangrijk stuk 
tussen 1995 en 2000 gecreëerd via bestellingen door de industrie – in 2003 en 2004 heel wat 
minder positief uitvalt. Hoewel er netto 5.200 werkzame personen bijkomen (som van cellen 
{15, 2}, {16, 2}, {25, 2}, en {26, 2}) is deze werkgelegenheidsgroei van een andere grootteorde 
dan tussen 1995 en 2000.  
 
Dit betekent: de stijgende werkgelegenheid bij marktdiensten na 2000 is veel kleiner dan het 
verlies van de industrie. Tussen 1995 en 2000 gold nog de omgekeerde conclusie. En dus: 
ook indien rekening gehouden wordt met haar indirecte werkgelegenheid verliest de industrie 
na 2000 per definitie heel wat werkgelegenheid. 
 
De bedrijfstak gezondheidszorg en andere niet-marktdiensten springt eveneens in het oog. 
Deze realiseert een werkgelegenheidsgroei van 14.200 personen in 2003 en 18.300 personen 
in 2004. Vlaanderen neemt driekwart van deze groei op zich in 2003 en ongeveer de helft in 
2004. Deze tendens komt eveneens niet overeen met de resultaten tot 2000, waar de meer-
derheid van de jobcreatie in deze bedrijfstak door Wallonië en Brussel gerealiseerd werd. 
 

Tabel 9: Vlaanderen, aandeel in de Belgische werkgelegenheid (100%) voor 7 groepen 
bedrijfstakken, 1995-20045 

 2004 2002 2000 1998 1995 Verschil 1995-2004 Verschil 2000-2004 

landbouw 69,9% 70,1% 69,2% 68,3% 67,8% +2,1% +0,7% 
industrie incl energie 68,6% 68,9% 69,2% 69,0% 68,4% +0,2% -0,6% 

bouw 61,9% 61,9% 61,8% 61,8% 62,1% -0,2% +0,1% 
handel + transport 58,5% 58,5% 58,4% 58,2% 57,8% +0,7% +0,1% 

financiële en zakelijke dienstverlening 55,8% 56,2% 55,9% 55,1% 53,2% +2,6% -0,1% 
overheid en onderwijs 47,2% 47,2% 47,1% 47,6% 46,8% +0,4% +0,1% 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 54,6% 53,9% 53,1% 53,0% 53,1% +1,5% +1,5% 
Gemiddelde voor Vlaanderen 57,3% 57,5% 57,4% 57,4% 57,0% +0,3% -0,1% 
 
Het geheel van de Vlaamse werkgelegenheid (inclusief zelfstandigen) evolueert tot 2000 dan 
ook op een andere manier dan na 2000. Het merendeel van de werkgelegenheidscreatie voor 
2000 wordt immers nadien niet meer geregistreerd. Zie Tabel 9. 
 

3.  Anders ui tgedrukt:  de arbeidsintensi te i t  daal t  

De arbeidsintensiteit is het aantal werkzame personen per miljoen euro output. De variabele 
kan berekend worden voor een bedrijfstak en voor de gehele economie. 

                                                           
5 De Vlaamse gegevens over werkgelegenheid en toegevoegde waarde zijn in april 2006 gedownload van de 

website Belgostat van de Nationale Bank van België.  



Informatiedossier Werkgelegenheidscreatie en indirecte werkgelegenheid na 1995 

- 16 - 

 

Tabel 10: België, arbeidsintensiteit, 1995-2004, in aantal werkzame personen per miljoen 
euro output, in prijzen van 2000 

 2004 2003 2002 2001 2000 1998 1995 1995-2004 

landbouw 12,0 12,8 12,2 13,1 12,9 14,4 16,1 -26% 
industrie incl energie 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7 4,0 4,6 -26% 

bouw 6,2 6,6 6,7 6,7 6,7 7,2 7,7 -19% 
handel + transport 7,9 8,0 7,8 7,8 7,9 8,2 9,8 -20% 

financiële en zakelijke dienstverlening 6,5 6,5 6,5 6,5 6,7 6,4 6,8 -4% 
overheid en onderwijs 18,3 18,4 18,5 18,7 18,8 19,2 20,2 -9% 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 17,2 17,3 17,2 17,2 17,2 18,2 17,3 0% 
Gemiddelde voor Belgische economie 7,4 7,6 7,5 7,4 7,5 7,9 8,7 -14% 

 

Tabel 11: Vlaanderen, schatting van de arbeidsintensiteit, 2000-2003, in aantal werkzame 
personen per miljoen euro output, in prijzen van 2000 (bron: eigen bereke-
ning) 6 

 2003 2002 2001 2000 2000-2003 2000-2003 België

landbouw 12,3 11,7 12,2 12,3 0,0 -0,1 
industrie incl energie 3,6 3,7 3,6 3,7 -0,1 -0,1 

bouw 6,1 6,2 6,2 6,2 -0,1 -0,1 
handel + transport 7,5 7,3 7,2 7,1 +0,4 +0,1 

financiële en zakelijke dienstverlening 7,0 7,2 7,1 7,5 -0,5 -0,2 
overheid en onderwijs 17,8 18,0 18,2 18,4 -0,6 -0,4 

gezondheidszorg + niet-marktdiensten 17,4 17,2 17,4 17,4 -0,0 +0,1 
Gemiddelde voor Belgische economie 7,2 7,1 7,0 7,1 +0,1 +0,1 

 

3 . 1 .  B e l g i ë  

Uitgedrukt in constante prijzen impliceert een miljoen euro output in de Belgische industrie in 
1995 ongeveer 4,6 werkzame personen en in 2004 3,4 personen, of een daling met een kwart 
op minder dan tien jaar tijd. Zie Tabel 10. 
In de bouw en marktdiensten zoals handel en transport wordt dezelfde tendens genoteerd, 
maar de bedrijfstakken blijven arbeidsintensiever en de achteruitgang is minder uitgesproken.  
De financiële en zakelijke diensten en beide niet-marktbedrijfstakken vertonen andere tenden-
sen: hun arbeidsintensiteit evolueert weinig of niet. De arbeidsintensiteit in de overheidsbe-
drijfstakken is dan ook vier- (1995) tot bijna zesmaal (2004) zo groot als in de industrie.  
 

                                                           
6 De output per gewest wordt niet gepubliceerd door het INR. De variabele is geschat op basis van de gewestelijke 

toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en bijkomende elementen. We behandelen enkel de jaren waarvoor 
het INR voldoende gegevens voor een schatting publiceert.  
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3 . 2 .  V l a a n d e re n  

De evolutie van de Vlaamse arbeidsintensiteit verschilt na 2000 weinig van de Belgische cij-
fers. Cijfers voor de jaren voor 2000 worden niet berekend bij gebrek aan basisgegevens. 
Voor de financiële en zakelijke diensten en de overheidsbedrijfstakken worden duidelijk lagere 
waarden bekomen, voor handel en transport duidelijke hogere waarden. 
 

4.  Determinanten van de arbeidsintensi te i t  

De arbeidsintensiteit van een bedrijfstak wordt bepaald door haar arbeidsproductiviteit (bruto toege-
voegde waarde per werkzame persoon) en haar intermediaire verbruik per werkzame persoon. Deze 
variabelen hangen samen, maar in omgekeerde zin: hoe hoger de toegevoegde waarde en het inter-
mediaire verbruik per werkzame persoon, hoe lager de arbeidsintensiteit.  
 
In de industrie stijgt op Belgisch niveau de gemiddelde arbeidsproductiviteit met 32% naar 79.000€ 
per werkzame persoon. Het intermediaire verbruik neemt echter nog meer toe. Zie Tabel 12. 
De dalende arbeidsintensiteit wordt dus verklaard door de arbeidsproductiviteit en (vooral) het inter-
mediaire verbruik, dus de aankopen in binnen- en (vooral) buitenland.  
 

Tabel 12: België, 1995-2004, determinanten van de arbeidsintensiteit in de industrie 
inclusief energie, financiële variabelen in prijzen van 2000 

  2004 2003 2002 2001 2000 1998 1995 1995-2004
1 arbeidsintensiteit (aantal werk-

zame personen per mio € output) 3,38 3,57 3,61 3,60 3,66 4,01 4,56 -26% 
2 1 / arbeidsintensiteit (output in € 

per werkzame persoon) 295.511 279.877 276.666 277.577 273.277 249.087 219.488 35% 
3 

arbeidsproductiviteit 79.178 75.239 74.179 71.565 72.218 68.485 60.093 32% 
4 intermediair verbruik per werk-

zame persoon 216.333 204.638 202.487 206.011 201.059 180.603 159.395 36% 
 
Bij de financiële en zakelijke diensten daalt de arbeidsintensiteit minder snel. De oorzaak is 
niet de arbeidsproductiviteit want die blijft van dezelfde grootteorde. Het intermediaire verbruik 
per werkzame persoon neemt wel met 10% toe. Zie Tabel 13. 
De arbeidsproductiviteit in de industrie en financiële en zakelijke diensten is van dezelfde 
grootteorde in 2004, namelijk 80 tot 85.000 euro per persoon. Deze variabele is in het afgelo-
pen decennium sterk gestegen in de industrie (+32%) maar gelijk gebleven in de financiële en 
zakelijke diensten (+0%). Zie Tabel 13. 
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De transport- en handelsbedrijfstakken kennen een veel sterkere daling van de arbeidsintensi-
teit (-20%). De oorzaak ligt bij de zeer sterke vooruitgang van het intermediaire verbruik 
(+36%), ook al gaat de arbeidsproductiviteit eveneens beduidend vooruit (+11%).  
De overheidsbedrijfstakken blijken tot op zekere hoogte immuun voor de negatieve tendensen 
geregistreerd in de industrie. De arbeidsproductiviteit stijgt in beperkte mate (4%). Het inter-
mediaire verbruik per persoon neemt aanzienlijk toe (39%), in dezelfde grootteorde als bij de 
marktdiensten en industrie. 
Opvallend in de gezondheidszorg en andere niet-marktdiensten is dat de arbeidsproductiviteit 
zich in negatieve zin ontwikkelt. De arbeidsintensiteit blijft van dezelfde grootteorde omdat het 
intermediaire verbruik de daling in de arbeidsproductiviteit opheft. 
 

Bruto toegevoegde waarde, intermediair verbruik, arbeidsintensiteit en arbeidsproductiviteit  
De output van een bedrijfstak bestaat uit intermediair verbruik en bruto toegevoegde waarde. Het intermediaire verbruik 

omvat alle facturen die de bedrijfstak betaalt, voor grondstoffen, energie…, zowel aan het binnen- en buitenland. De bruto 

toegevoegde waarde bestaat uit de loonmassa voor werknemers, afschrijvingen, niet-productgebonden belastingen (niet de 

BTW, wel de milieuheffing), en de exploitatiemarge (winst, inkomen van zelfstandigen inclusief verhuur van gebouwen…, en 

inkomensbelasting voor zelfstandigen en ondernemingen). 

 
verbruik irintermedia   waardeetoegevoegd brutooutput +=  

De arbeidsintensiteit is het aantal werkzame personen per miljoen euro, wat neerkomt op werkzame personen / output. 

 

 
verbruik irintermedia   waardeetoegevoegd utobr

personen werkzame
output

personen werkzame
+

=  

De arbeidsproductiviteit is de toegevoegde waarde per werkzame persoon. De inverse (1 / arbeidsproductiviteit) komt dus 

overeen met werkzame personen / bruto toegevoegde waarde. De som van de inverse arbeidsproductiviteit en het aantal 

werkzame personen per miljoen euro intermediair verbruik levert de arbeidsintensiteit op. 

 

verbruik irintermedia
personen werkzame

tductiviteiarbeidspro
ensiteitarbeidsint +=

1
 

Rijen 2 tot 4 in Tabel 12 geven deze drie variabelen voor de Belgische industrie. Ze zijn uitgedrukt in euro per werkzame 

persoon, telkens in prijzen van 2000. In 2004 realiseert een gemiddelde werkzame persoon een toegevoegde waarde van 

79.178€ en een intermediair verbruik van 216.333€. De som van deze variabelen vormt de output per persoon (295.511€). 

De arbeidsintensiteit wordt uitgedrukt in aantal werkzame personen per mio € output, dus 1.000.000 / 295.511 = 3,38 werk-

zame personen per mio € output. 
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Tabel 13: België, 1995-2004, vergelijking van arbeidsintensiteit en haar determinanten, 7 
groepen bedrijfstakken, financiële variabelen in prijzen van 2000 

 landbouw

industrie 
incl 

energie bouw 
handel + 
transport

 financiële 
+ zakelijke 
diensten overheid 

gezondheids-
zorg + niet-

marktdiensten
1995, arbeidsintensiteit 16,1 4,6 7,7 9,8 6,8 20,2 17,3 

1995, output per werkzame persoon = 
1 / arbeidsintensiteit 62.093 219.488 130.252 101.657 147.331 49.594 57.881 

1995, arbeidsproductiviteit 24.169 60.093 42.964 47.230 84.821 41.142 33.656 
1995, intermediair verbruik per werk-

zame persoon 37.925 159.395 87.288 54.426 62.510 8.452 24.225 
2004, arbeidsintensiteit 12,0 3,4 6,2 7,9 6,5 18,3 17,2 

2004, output per werkzame persoon = 
1 / arbeidsintensiteit 83.357 295.511 160.742 126.440 153.717 54.521 57.987 

2004, arbeidsproductiviteit 34.821 79.178 50.263 52.639 84.899 42.742 31.672 
2004, intermediair verbruik per werk-

zame persoon 48.536 216.333 110.479 73.801 68.818 11.779 26.315 
1995-2004, arbeidsintensiteit, in % -26% -26% -19% -20% -4% -9% 0% 

1995-2004, output per werkzame 
persoon = 1 / arbeidsintensiteit, in % 34% 35% 23% 24% 4% 10% 0% 

1995-2004, arbeidsproductiviteit, in % 44% 32% 17% 11% 0% 4% -6% 
1995-2004, intermediair verbruik per 

werkzame persoon, in % 28% 36% 27% 36% 10% 39% 9% 

 
Afzonderlijke Vlaamse cijfers worden niet berekend, aangezien op basis van voorgaande ele-
menten mag geconcludeerd worden dat ze weinig afwijken van de Belgische resultaten. Ook 
mag niet uit het oog verloren worden dat regionale gegevens steeds geschat worden. 
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Hoofdstuk 2 
Oorsprong van werkgelegenheid 

1.  Wat wordt  bedoeld? 

De oorsprong van werkgelegenheid betreft de toewijzing van werkgelegenheid aan de econo-
mische actor die voor haar ontstaan verantwoordelijk is (dus: betaalt). In deze benadering 
worden leveringen van een bedrijfstak aan haar afzetmarkt pro rata van het respectieve 
marktaandeel vertaald in werkgelegenheidstermen. 
 
Drie soorten oorsprong van werkgelegenheid worden onderscheiden: 
1/ Een arbeidsplaats is afhankelijk van bestellingen door binnenlandse bedrijfstakken (zowel 
financiële (S12) als niet-financiële (S11) ondernemingen). In de Nationale Rekeningen worden 
deze leveringen aangeduid als intermediair verbruik, wat in essentie betekent dat de goederen 
en diensten niet door de eindverbruiker geconsumeerd worden en dus niet uit de Belgische 
economie verdwijnen.  
Bijvoorbeeld: x% leveringen van de cementindustrie aan de bouwnijverheid impliceert dat de 
cementindustrie voor x% afhankelijk is van bestellingen door de bouwnijverheid, en dus dat 
x% van de werkgelegenheid in de cementindustrie haar oorsprong in de bestellingen van de 
bouwnijverheid vindt. 
 
2/ Een arbeidsplaats is afhankelijk van consumptieve bestedingen door huishoudens (S14), de 
overheid (S13), of andere organisaties zoals vzw’s (S15). In wezen geldt dezelfde redenering 
als hoger: een arbeidsplaats ontstaat door respectievelijk de consumptie van huishoudens, 
overheden of instellingen zonder winstoogmerk. Ook de bruto kapitaalsvorming is een onder-
deel van het finale verbruik, zodat eveneens aan investeringen werkgelegenheid toegeschre-
ven wordt. De Nationale Rekeningen omschrijven deze categorieën als finaal verbruik omdat 
de goederen geconsumeerd en dus “vernietigd” worden. 
 
3/ Een laatste bron vormen de bestellingen door het buitenland, dus de export. Ook de export 
is een vorm van finaal verbruik7, omdat deze goederen en diensten uit de Belgische economie 
verdwijnen. 
 
Duidelijkheidshalve: de indeling van werkgelegenheid naar oorsprong is geen vorm van indi-
recte werkgelegenheid. Bijvoorbeeld: de werkgelegenheid actief voor industriële export is 
                                                           
7 Het finale verbruik kent tevens de categorie “voorraadveranderingen”. Deze statistische categorie brengt het 

tijdsverschil tussen productie en verkoop van goederen en diensten in kaart. Een product in voorraad is wel 
geproduceerd maar nog niet verkocht, geëxporteerd dan wel geconsumeerd. 



Informatiedossier Werkgelegenheidscreatie en indirecte werkgelegenheid na 1995 

- 21 - 

Aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en input-outputtabellen (IOT) 
De AGT en IOT brengen de economische stromen tussen bedrijfstakken, finale vraag en binnen- en buitenland voor België 
in kaart. Ze vormen tevens de basis voor de berekening van indirecte werkgelegenheid. De IOT zijn vandaag beschikbaar 
voor 1995 en 2000. De AGT zijn beschikbaar tot 2002. De opdeling in intermediair en finaal verbruik inclusief subcatego-
rieën is afkomstig uit deze tabellen.  
De tabellen zijn uitgedrukt in euro. Enkel de stromen van binnenlandse oorsprong worden berekend. Aan de stromen van 
buitenlandse oorsprong (import) wordt geen binnenlandse werkgelegenheid toegeschreven. De omzetting naar werkgele-
genheid gebeurt aan de hand van de arbeidsintensiteit verduidelijkt in het vorige hoofdstuk.  
 

ak}{bedrijfst

ak}{bedrijfst
euro} ak,{bedrijfstpersonen}  werkzameak,{bedrijfst output

personen werkzame
* HHFV HHFV =  

 
Zie Eysackers 2005a voor de details van de berekeningswijze. De basisgegevens zijn gedownload van Belgostat tussen 
juli en september 2005 wat kleine verschillen met de meest recente gegevens meebrengt. Deze hebben geen betekenis 
voor de argumentatie in dit rapport. 
De IOT en AGT bestaan enkel op Belgisch niveau, zodat alle berekeningen in dit hoofdstuk op Belgische tabellen uitge-
voerd worden. De eindresultaten worden vervolgens aan de hand van de regionale verdeling van werkgelegenheid naar 
Vlaamse resultaten vertaald op het meest gedetailleerde niveau (60 bedrijfstakken x 60 producten). Een foutenmarge mag 
niet uitgesloten worden, maar een vergelijking van de Vlaamse en Belgische gegevens blijft meer dan zinvol.  
 

 Belgie}pers.,  werkz.{bedr.,

}Vlaanderen pers.,  werkz.{bedr.,
 Belgie}pers.,  werkz.{bedr.,}Vlaanderen pers.,  werkz.{bedr., pers. werkz.

pers. werkz.
* HHFV HHFV =  

werkgelegenheid geregistreerd in de industrie. Haar indirecte werkgelegenheid werkt in het 
productieproces van de industrie maar wordt geregistreerd bij andere bedrijfstakken. Deze 
elementen komen in het volgende hoofdstuk aan bod. 
 
Er dient op gewezen dat de werkgelegenheidsgroei naast economische factoren ook beïn-
vloed wordt door demografische (meer nieuwkomers dan uittreders op de arbeidsmarkt) en 
tijdsorganisatorische (meer deeltijdse arbeid) elementen. Onderstaand komt het geheel van de 
ontwikkelingen aan bod. In de Nationale en Regionale Rekeningen worden immers personen 
geregistreerd (en geen voltijds equivalente werknemers of zelfstandigen). 
 

 
Eerst wordt de periode tussen 1995 en 2000 behandeld omdat voor deze jaren alle relevante 
gegevens door het Instituut voor de Nationale Rekeningen gepubliceerd zijn. Het volgende 
hoofdstuk bestudeert de ontwikkelingen na 2000. 
 

2.  Werkgelegenheid naar  oorsprong tot  2000 

2 . 1 .  B e l g i ë  

Iets meer dan een derde van de Belgische werkgelegenheid in 2000 is actief voor het interme-
diaire verbruik, dus leveringen aan andere Belgische bedrijfstakken. De marktdiensten (en niet 
de industrie) vormen de grootste component van deze werkgelegenheid. Zie Tabel 14. 
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Bijna één op vijf werkzame personen in België is actief voor leveringen aan huishoudens. De 
handels- en transportbedrijfstakken en de gezondheidszorg en andere niet-marktdiensten 
nemen het leeuwenaandeel van deze werkgelegenheid voor zich. 
De overheidsbestedingen creëren vooral werkgelegenheid binnen de eigen bedrijfstakken, 
aangezien de grote meerderheid van deze uitgaven naar lonen voor ambtenaren gaat. Ook in 
de gezondheidszorg (sociale zekerheid) en andere niet-marktdiensten (subsidies aan culturele 
en media-instellingen) is de werkgelegenheidsimpact via overheidsbestedingen aanzienlijk. 
Voor instellingen zonder winstoogmerk (3de kolom) geldt dezelfde argumentatie. 
 

Tabel 14: België, 2000, werkgelegenheid naar oorsprong, in aantal werkzame personen8 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Intermed 
verbr 

FV huis-
houdens 

FV 
IZW9 

FV over-
heid 

FV 
kapitaal-
vorming 

FV 
export 

intra EU 

FV 
export 

extra EU 
Totaal Totaal, 

in % 

1 landbouw 70.300 13.100 0 0 500 14.900 1.800 100.700 2,5% 
2 industrie incl energie 221.500 55.600 0 1.100 36.600 282.400 85.000 681.900 16,7% 
3 bouw 116.300 1.200 0 0 109.400 5.800 2.000 234.700 5,7% 
4 handel + transport 376.800 374.100 200 10.500 36.100 145.600 52.300 998.300 24,4% 
5 financiële + zakelijke diensten 494.300 63.700 1.300 1.500 23.900 85.600 40.000 710.300 17,4% 
6 overheid en onderwijs 24.200 45.100 5.400 674.900 1.000 5.100 1.500 757.200 18,5% 
7 gezondheidszorg + niet-

marktdiensten 95.600 245.400 39.800 219.500 900 3.100 900 605.200 14,8% 

8 Totaal voor Belgische economie 1.399.000 798.300 46.700 907.500 208.300 542.500 183.400 4.088.200 100,0%
9 Totaal, in % 34,2% 19,5% 1,1% 22,2% 5,1% 13,3% 4,5% 100,0%  

 
Het hoeft niet te verwonderen dat de bruto kapitaalsvorming (investeringen) vooral werkgele-
genheid genereert bij de bouwnijverheid. De export is verantwoordelijk voor 18% van de Belgi-
sche werkgelegenheid. Deze komt vooral in de industrie en in mindere mate bij handels- en 
transportbedrijfstakken tot stand.  
De laatste kolom geeft opnieuw de totale werkgelegenheid per bedrijfstak. 
 
Tussen 1995 en 2000 registreert België in totaal 249.000 nieuwe werkzame personen. Zie 
Tabel 15. De toename is per bedrijfstak (laatste kolom) niet gelijk verdeeld.  
De industrie en landbouw verliezen heel wat werkgelegenheid terwijl de zakelijke en financiële 
diensten en de gezondheidszorg en andere niet-marktdiensten overtuigend vooruitgaan. De 
finale vraag van huishoudens en van de overheid daalt licht. De export neemt duidelijk toe. 
Het intermediaire verbruik evolueert bijna niet. 

                                                           
8 Voorraadveranderingen zijn in deze en volgende tabellen in het totaal opgenomen maar niet als afzonderlijke 

kolom weergegeven. Dit leidt enkel bij de industrie (10 tot 15.000 personen) en in de handels- en transportbe-
drijfstakken (tot 5.000 personen) tot kleine maar wel significante afwijkingen. 

9 Instellingen zonder winstoogmerk (S15), die vzw’s, vakbonden en werkgevers, kloosters, en verwante organisa-
ties omvatten. 
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Tabel 15: België, 1995-2000, werkgelegenheidsevolutie naar oorsprong, in aantal werk-
zame personen10 

 Intermed 
verbr 

FV huis-
houdens FV IZW FV over-

heid 

FV 
kapitaal-
vorming 

FV 
export 

intra EU 

FV 
export 

extra EU 
Totaal Totaal, 

in % 

landbouw -9.200 -900 0 0 -300 500 -600 -10.800 -4,3% 

industrie incl energie -34.900 -15.300 0 100 -7.900 14.100 6.000 -24.500 -9,8% 

bouw 9.900 -200 0 0 -4.500 900 200 6.400 2,6% 

handel + transport 29.700 -11.800 0 -2.400 7.700 -13.700 -3.200 10.400 4,2% 

financiële + zakelijke diensten 76.000 12.600 700 900 2.200 36.400 16.700 145.600 58,5% 

overheid en onderwijs 9.500 14.000 1.500 11.500 300 1.100 -200 37.900 15,2% 
gezondheidszorg + niet-

marktdiensten 3.500 42.200 2.800 35.800 -300 -100 -200 83.800 33,7% 

Totaal voor Belgische economie 84.500 40.500 5.100 45.900 -2.700 39.200 18.700 248.800 100,0%

Totaal, in % 34,0% 16,3% 2,0% 18,4% -1,1% 15,8% 7,5% 100,0%  

 
Tussen 1995 en 2000 creëert de export een 20.000 industriële arbeidsplaatsen. Voor de leve-
ringen aan binnenlandse bedrijfstakken (-35.000) en huishoudens (-15.000 personen) geldt de 
tegenovergestelde conclusie. Deze daling dient toegeschreven aan de import van halfafge-
werkte en consumptiegoederen.  
 
De financiële en zakelijke diensten en de handel- en transportbedrijfstakken zijn verantwoor-
delijk voor meer dan de helft van de nieuwe werkgelegenheid tussen 1995 en 2000. Ongeveer 
tweederde daarvan (meer dan 100.000 arbeidsplaatsen) komt tot stand via leveringen aan 
andere Belgische ondernemingen (intermediaire verbruik). Deze groei is groter dan het gecu-
muleerde verlies van de industrie en landbouw. Maar ook de export is van groot belang: hoe-
wel het belang van handel en transport afneemt stijgt de werkgelegenheid aanzienlijk in de 
andere marktdiensten. 
 
De niet-marktdiensten winnen heel wat werkgelegenheid, vooral via bestedingen van de over-
heid en huishoudens. Na de financiële en zakelijke dienstverlening gaat het om de grootste 
jobgroei. De overheid creëert in eigen rangen een kleine 40.000 arbeidsplaatsen.  
 

2 . 2 .  V l a a n d e re n  

De gewestelijke werkgelegenheidscijfers in dit hoofdstuk zijn niet gebaseerd op een empiri-
sche registratie. Ze worden lineair afgeleid van Belgische cijfers (Tabel 14) via het gewestelij-

                                                           
10 Een positief cijfer in deze en volgende tabellen betekent dat de waarde voor 2000 hoger ligt dan voor 1995, en 

dus dat werkgelegenheid in deze periode gecreëerd is. 
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ke aandeel in de werkgelegenheid per bedrijfstak (Regionale Rekeningen, zie Tabel 9). Het 
gaat dan ook om schattingen.  
 
De Vlaamse cijfers volgen in grote lijnen de Belgische resultaten. De verschillen in werkgele-
genheidsstructuur komen wel goed tot uiting. Zie Tabel 16. 
 

Tabel 16: Vlaanderen, 2000, schatting van de werkgelegenheid naar oorsprong, in aantal 
werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 Intermed 
verbr 

FV huis-
houdens FV IZW FV over-

heid 

FV  
kapitaal-
vorming 

FV  
export 

intra EU 

FV  
export 

extra EU 
Totaal 

Totaal, 
in % 

Verschil 
met B11, 

in % 
1 landbouw 48.600 9.100 0 0 300 10.300 1.200 69.700 3,0% 69,2% 
2 industrie incl energie 153.400 38.500 0 800 25.300 195.500 58.900 472.100 20,1% 69,2% 
3 bouw 71.800 700 0 0 67.600 3.600 1.200 145.000 6,2% 61,8% 
4 handel + transport 220.100 218.500 100 6.100 21.100 85.000 30.500 583.000 24,9% 58,4% 
5 financiële + zakelijke 

diensten 276.400 35.600 700 800 13.400 47.900 22.400 397.200 16,9% 55,9% 
6 overheid en onderwijs 11.400 21.200 2.500 317.800 500 2.400 700 356.500 15,2% 47,1% 
7 Gezondheidszorg + 

niet-marktdiensten 50.800 130.300 21.100 116.500 500 1.600 500 321.300 13,7% 53,1% 
8 Totaal voor Belgische 

economie 832.500 453.900 24.500 442.100 128.700 346.400 115.400 2.344.900 100,0% 52,0% 
9 Totaal, in % 35,5% 19,4% 1,0% 18,9% 5,5% 14,8% 4,9% 100,0%   

10 In % van Belgisch totaal 
per kolom 59,5% 56,9% 52,5% 48,7% 61,8% 63,8% 62,9% 57,4% 

  

 

Tabel 17: Vlaanderen, 1995-2000, schatting van de werkgelegenheidsevolutie naar oor-
sprong, in aantal werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 Intermed 
verbr 

FV huis-
houdens FV IZW FV over-

heid 

FV  
kapitaal-
vorming 

FV  
export 

intra EU 

FV  
export 

extra EU 
Totaal 

Totaal, 
in % 

In % van 
totaal  

B 
1 landbouw -6.400 -600 0 0 -200 300 -400 -7.500 -5,8% 69,2% 
2 Industrie incl energie -24.200 -10.600 0 100 -5.500 9.800 4.200 -17.000 -13,1% 69,2% 
3 bouw 6.100 -100 0 0 -2.800 600 100 4.000 3,1% 61,8% 
4 handel + transport 17.300 -6.900 0 -1.400 4.500 -8.000 -1.900 6.100 4,7% 58,4% 
5 financiële + zakelijke 

diensten 42.500 7.000 400 500 1.200 20.400 9.300 81.400 62,9% 55,9% 
6 overheid en onderwijs 4.500 6.600 700 5.400 100 500 -100 17.800 13,8% 47,1% 
7 gezondheidszorg + 

niet-marktdiensten 1.900 22.400 1.500 19.000 -200 -100 -100 44.500 34,4% 53,1% 
8 Totaal 41.800 17.800 2.600 23.600 -2.700 23.500 11.100 129.300 100,0% 52,0% 
9 Totaal, in % 32,3% 13,8% 2,0% 18,2% -2,1% 9,0% 18,2% 100,0%   

10 In % van Belgisch totaal 
per kolom 49,4% 44,0% 50,7% 51,4% 101,8% 59,9% 59,5% 52,0% 

  

                                                           
11 Het cijfer in de 10de kolom en rij vergelijkt het Vlaamse totaal met het overeenkomende Belgische cijfer. Dus de 

Vlaamse landbouw registreert een werkgelegenheid van 69.700 personen (cel {1, 8}), wat 69,2% (cel {1, 10}) 
van het Belgische cijfer vormt in Tabel 14. 



Informatiedossier Werkgelegenheidscreatie en indirecte werkgelegenheid na 1995 

- 25 - 

 
Vlaanderen scoort voor de industrie aanzienlijk hoger dan het Belgische gemiddelde. Ook de 
bouwnijverheid en in mindere mate landbouw en logistieke diensten scoren hogere waarden. 
Een significant lager resultaat wordt geregistreerd bij de overheid. De financiële en zakelijke 
diensten en de gezondheidszorg en andere niet-marktdiensten leveren eveneens een lager 
cijfer op. 
 
Vlaanderen scoort een hoger aandeel in het intermediaire verbruik (35% van de Vlaamse 
werkgelegenheid), de export (20%) en de bruto kapitaalsvorming (6%). Het relatief grote aan-
deel van de industrie in Vlaanderen is hiervoor de hoofdreden.  
Een significant lager aandeel wordt in de overheidsbestedingen geregistreerd. Ook voor con-
sumptieve bestedingen van huishoudens worden lagere cijfers dan het Belgische gemiddelde 
genoteerd. 
 

3.  Evolut ie  na 2000:  een schatt ing 

Input-outputtabellen worden slechts om de vijf jaar gepubliceerd. De meest recente tabel be-
treft 2000. In het opmaakproces van deze tabellen wordt een gebruikstabel van binnenlandse 
oorsprong opgemaakt waarin de oorsprong van de binnenlandse component in de nationale 
economie berekend wordt.  
 

 Vandaag beschikbaar Onderscheid stromen van binnenlandse en 
buitenlandse oorsprong? 

Input-output 1995 en 2000 Ja 
Aanbod- en 

gebruik 
1995, 1997, 1999, 2000, 

2001 en 2002 
Nee 

 
Aanbod- en gebruikstabellen worden wel jaarlijks gepubliceerd, maar maken geen onder-
scheid tussen binnenlandse en buitenlandse stromen. Uit de gebruikstabel van 2002 wordt het 
binnenlandse aandeel gefilterd aan de hand van de verdeling uit 2000 (IO-tabel). Deze wordt 
vervolgens in werkgelegenheidscijfers omgezet door middel van de arbeidsintensiteit per be-
drijfstak in 2002 (zie Tabel 10). 
Onderstaande cijfers dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd. De 
grondtoon in de evoluties na 2000 kan echter aan de hand van deze elementen geschetst 
worden.  
 
Het aantal werkzame personen tussen 2000 en 2002 stijgt met een kleine 50.000 eenheden. 
Zoals hoger verduidelijkt gaat het om personen en niet om voltijdse equivalenten.  
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De conjunctuuromslag in deze periode komt duidelijk tot uiting: de finale vraag gecreëerd door  
huishoudens verliest een belangrijk aantal werkzame personen. De overheid daarentegen is 
verantwoordelijk voor de meerderheid van de werkgelegenheidscreatie. 
Opvallend is dat de internationale handel (export) niet aan belang inboet. Vooral de logistieke 
diensten registreren een positieve invloed. 
 

Tabel 18: België, 2000-2002, werkgelegenheidsevolutie naar oorsprong, in aantal werk-
zame personen12 

 Intermed 
verbr 

FV huis-
houdens FV IZW FV over-

heid 

FV 
kapitaal-
vorming 

FV 
export 

intra EU 

FV 
export 

extra EU 
Totaal 

landbouw -400 -900 0 100 -100 -100 -1.300 -2.700

industrie incl energie 34.000 500 0 1.500 -10.000 300 -34.600 -23.300

bouw -18.300 200 0 100 15.900 0 300 -1.700

Handel + transport -12.500 -82.500 -100 2.900 4.500 -2.600 72.500 10.900

financiële + zakelijke diensten -19.000 4.200 -300 300 -2.700 -100 24.600 15.500

overheid en onderwijs 200 7.500 -2.400 9.400 100 0 700 15.800
gezondheidszorg + niet-

marktdiensten -37.000 9.100 -9.500 70.800 -100 0 100 33.300

Totaal voor Belgische economie -52.900 -61.900 -12.300 85.100 7.600 -2.400 62.400 47.900

 
De werkgelegenheidscreatie is uiteraard niet van dezelfde grootteorde als in de periode tus-
sen 1995 en 2000. Enkel de marktdiensten en (vooral) de niet-marktdiensten voegen netto 
werkgelegenheid toe (meest rechtse kolom). 
 
 
 

                                                           
12 Een positief cijfer in deze en volgende tabellen betekent dat de waarde voor 2002 hoger ligt dan voor 2000. 
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Hoofdstuk 3 
Indirecte werkgelegenheid 

1.  Wat wordt  bedoeld? 

Het begrip indirecte werkgelegenheid dient nauwgezet geformuleerd om misverstanden te 
vermijden. Het indirecte werkgelegenheidseffect bij toeleveranciers betreft de werkgelegen-
heid gecreëerd door bestellingen (aankoop van goederen en diensten) van een bedrijfstak bij 
andere binnenlandse bedrijfstakken. Het gaat om uitbestede taken als interim-arbeid en veilig-
heidspersoneel, maar ook om grondstoffen en energie. De vervlechting en netwerking tussen 
bedrijfstakken komen in deze cijfers tot uiting. Hoe groter de aankopen van een bedrijfstak bij 
andere bedrijfstakken, hoe groter het indirecte werkgelegenheidseffect. 
Indirecte werkgelegenheid zoals hier bestudeerd komt volledig binnen het werkgelegenheids-
effect van het intermediaire verbruik tot stand.  
 

 
Het concept indirecte werkgelegenheid is in wezen eenvoudig:  
• Bedrijfstak A produceert goederen of diensten die door bedrijfstak B verwerkt worden. De 

factuur betaald door B zijn inkomsten voor A waarmee onder andere de werkgelegenheid 
in A een inkomen ontvangt. 

• De werkgelegenheid van A actief voor leveringen aan B is de indirecte werkgelegenheid 
van B, omdat deze werkgelegenheid afhankelijk is van bestellingen door B. 

 

Berekening van indirecte werkgelegenheid 
De berekening van indirecte werkgelegenheid vertrekt van de AGT en IOT. De oorspronkelijke tabellen in euro worden omgezet 
in werkgelegenheidscijfers aan de hand van de arbeidsintensiteit per bedrijfstak.  
De impact van de aankoop van 1€ goederen of diensten per bedrijfstak wordt zowel voor de directe impact (1ste niveau) als 
achterliggende toeleveranciers (2de en hogere niveaus) berekend. Deze technieken zijn goed gedocumenteerd in de macro-
economische literatuur maar zijn relatief nieuw voor werkgelegenheidsanalyses.  
 

 productieproces  
 A B C som 

A wkg{a, a} wkg{a, b} wkg{a, c} wkg van A 
B wkg{b, a} wkg{b, b} wkg{b, c} wkg van B 
C wkg{c, a} wkg{c, b} wkg{c, c} wkg van C 

som wkg actief in productieproces A wkg actief in productieproces B wkg actief in productieproces C wkg van A, B en C 
 
Het resultaat is een matrix waarin per kolom alle werkgelegenheid direct of indirect actief in het productieproces van een be-
drijfstak weergegeven wordt. Per rij wordt de werkgelegenheid geregistreerd in elke bedrijfstak weergegeven. De indirecte 
werkgelegenheid van A is actief voor het productieproces van A maar is in dienst bij andere bedrijfstakken: wkg{b, a} en 
wkg{c, a} in bovenstaande tabel. 
Zie Eysackers 2005a voor een gedetailleerde toelichting van de berekeningswijze. Alle berekeningen zijn uitgevoerd op een 
matrix van 60 x 60 bedrijfstakken (A60) en vervolgens gesynthetiseerd tot de 7 onderzochte bedrijfstakken.  
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Tabel 19 vergelijkt de aankopende (kolommen) en toeleverende (rijen) bedrijfstakken op Bel-
gisch niveau met elkaar voor 2000. Dus: 3.400 personen in de landbouw zijn werkzaam voor 
leveringen aan andere landbouwbedrijven (cel {1, 1}), 59.100 personen (cel {1, 2}) voor leve-
ringen aan de industrie (in casu de voedingsnijverheid), enzovoort. Deze tabel is een vertaling 
van het intermediaire verbruik in de IO-tabel van stromen van binnenlandse oorsprong. 
 

Tabel 19: België, 2000, werkgelegenheid in het intermediaire verbruik, in aantal werkza-
me personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8  9 
 

 landbouw 

industrie 
incl 

energie bouw 
handel + 
transport 

financiële + 
zakelijke 
diensten overheid 

gezondheids-
zorg + niet-

marktdiensten Totaal  
Totaal, 

in % 

Totaal bij 
andere 

bedrijfst. 
1 landbouw 3.400 59.100 0 5.600 300 400 1.600 70.300 5% 66.900
2 industrie incl energie 7.000 108.300 35.900 37.600 18.900 4.400 9.400 221.500 16% 113.200
3 bouw 0 10.200 48.900 23.700 23.500 8.300 1.800 116.300 8% 67.500
4 handel + transport 4.900 134.400 26.900 131.000 54.300 7.900 17.500 376.800 27% 245.900

5 
financiële + zakelijke 

diensten 1.100 96.100 16.200 124.800 225.200 12.200 18.800 494.300 35% 269.100
6 overheid 100 5.900 1.000 5.000 6.500 1.100 4.700 24.200 2% 23.200

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 3.500 11.700 2.200 10.200 8.800 3.100 56.100 95.600 7% 39.500

8 Totaal 20.000 425.700 131.000 337.700 337.400 37.400 109.900 1.399.000 100% 825.100
9 Totaal, in % 1,4% 30,4% 9,4% 24,1% 24,1% 2,7% 7,9% 100%   

10 

Totaal bij andere 
bedrijfstakken  

= indirecte wkg 16.600 317.300 82.100 206.800 112.200 36.300 53.700 825.100 

11 

Verschil wkg  
geregistreerd / 

productieproces13 -50.300 204.100 14.700 -39.100 -156.900 13.200 14.300 0 

 
De werkgelegenheid ontstaan in het productieproces van andere bedrijfstakken (per kolom) 
vormt de indirecte werkgelegenheid van een bedrijfstak. Deze werkgelegenheid is immers 
indirect actief voor het productieproces van een andere bedrijfstak. De landbouw bijvoorbeeld 
creëert door haar bestellingen een indirect effect van 16.600 personen (cel {10, 1}). Voor de 
industrie gaat het om een veel groter getal: 317.300 personen bij andere bedrijfstakken zijn 
afhankelijk van deze bestellingen (cel {10, 2}). 
 
Via indirecte werkgelegenheid lijkt een bedrijfstak enkel werkgelegenheid te “winnen”. Deze 
visie is echter eenzijdig: ook een deel van de eigen werkgelegenheid wordt immers (per rij) als 
indirecte werkgelegenheid aan andere bedrijfstakken toegeschreven. Een correcte synthese 
voor alle bedrijfstakken vereist dat de totale werkgelegenheid gelijk blijft, en dus dat de som 
van “gewonnen” en “verloren” werkgelegenheid voor alle bedrijfstakken gelijk is.  
De som per rij (8ste kolom) geeft per bedrijfstak de eigen (geregistreerde) werkgelegenheid in 
het intermediaire verbruik. Dus: 70.300 personen (cel {1, 8}) zijn in de landbouw actief in het 
intermediaire verbruik, waarvan 66.900 (cel {1, 9}) voor leveringen aan andere bedrijfstakken. 
                                                           
13 Een positief cijfer betekent dat de werkgelegenheid in het productieproces (indirecte werkgelegenheid + eigen 

werkgelegenheid actief in eigen productieproces) hoger is dan de totale eigen werkgelegenheid.  
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Tabel 20: België, 2000, werkgelegenheid in het intermediaire verbruik (alle niveaus van 
indirecte werkgelegenheid), in aantal werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 landbouw 

industrie 
incl 

energie bouw 
handel + 
transport 

financiële + 
zakelijke 
diensten overheid 

gezondheids-
zorg + niet-

marktdiensten Totaal  
Totaal, 

in % 

Totaal bij 
andere 

bedrijfst. 
1 landbouw 4.000 48.300 1.200 11.200 1.400 700 3.400 70.300 5,0% 66.300
2 industrie incl energie 3.000 102.600 27.500 47.700 19.400 8.600 12.700 221.500 15,8% 118.900
3 bouw 600 19.500 26.700 28.700 26.100 11.500 3.300 116.300 8,3% 89.600
4 handel + transport 4.400 150.200 30.700 111.300 42.600 14.500 23.100 376.800 26,9% 265.500

5 
financiële + zakelijke 

diensten 4.500 144.600 27.900 133.400 136.700 20.800 26.200 494.300 35,3% 357.500
6 overheid 200 7.800 1.600 6.100 3.700 1.500 3.300 24.200 1,7% 22.700

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 1.300 17.600 2.900 12.400 5.700 4.200 51.600 95.600 6,8% 44.000

8 Totaal 18.100 490.600 118.600 350.800 235.600 61.800 123.600 1.399.000 100,0% 964.500
9 Totaal, in % 1,3% 35,1% 8,5% 25,1% 16,8% 4,4% 8,8% 100,0%   

10 

Totaal bij andere 
bedrijfstakken  

= indirecte wkg 14.100 388.000 91.900 239.500 98.900 60.200 72.000 964.500 

11 

Verschil wkg  
geregistreerd / 

productieproces -52.200 269.100 2.300 -26.000 -258.700 37.600 28.000 0 

 
Een laatste stap integreert de opeenvolgende niveaus van toelevering14. Hiermee wordt be-
doeld: bedrijfstak A bestelt goederen bij B, die op haar beurt grondstoffen bij C bestelt. A cre-
eert dus “indirect indirect” (2de niveau) werkgelegenheid bij C door haar bestellingen bij B.  
Alle achterliggende effecten (som) zijn voor alle bedrijfstakken in Tabel 21 gesynthetiseerd. 
Hiermee wordt bedoelde dat voor alle bedrijfstakken de positieve stromen (indirecte werkgele-
genheid bij andere bedrijfstakken voor het 1ste, 2de, 3de… niveau) en negatieve stromen (eigen 
werkgelegenheid actief voor andere bedrijfstakken, eveneens voor het 1ste, 2de… niveau) op-
geteld worden. Het eindresultaat is een tabel met dezelfde vorm als Tabel 19 waarin alle ni-
veaus van indirecte werkgelegenheid voor alle bedrijfstakken verwerkt zijn.  
In de verdere tekst wordt enkel Tabel 20 verder besproken. 
 

2.  Indirecte werkgelegenheid op Belgisch niveau 

2 . 1 .  I n d i r e c t e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  2 0 0 0  

De 11de rij van Tabel 20 vergelijkt de werkgelegenheid per productieproces (kolom) en per 
geregistreerde bedrijfstak (rij) voor dezelfde groep bedrijfstakken als hoger.  
De industrie creëert in haar productieproces 269.000 meer arbeidsplaatsen dan geregistreerd 
in arbeidsmarktstatistieken. Omgekeerd bedraagt in de financiële en zakelijke diensten het 

                                                           
14 In de literatuur soms gecumuleerd werkgelegenheidseffect genoemd, omdat de effecten voor opeenvolgende 

niveaus gecumuleerd berekend en opgeteld worden.  
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verschil 259.000 arbeidsplaatsen in negatieve zin. Het betreft echter geen eenvoudige ver-
schuiving van werkgelegenheid van de industrie naar financiële en zakelijke diensten, ook de 
logistieke diensten spelen een belangrijke rol. 
 
De overheid en niet-marktdiensten “winnen” een beperkt aantal indirecte arbeidsplaatsen. 
Deze werkgelegenheid ondergaat immers bijna geen impact van marktbedrijfstakken (er zijn 
immers bijna geen bestellingen van markt- bij niet-marktbedrijfstakken), terwijl de niet-
marktdiensten wel een aantal facturen van marktbedrijfstakken betalen (aankopen van compu-
ters, energie…). 
 

Tabel 21: België, 1995-2000, verschil in werkgelegenheid in het intermediaire verbruik 
(alle niveaus indirecte werkgelegenheid), in aantal werkzame personen15 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  landbouw 
industrie 

incl 
energie 

bouw handel + 
transport 

financiële + 
zakelijke 
diensten 

overheid 
gezondheids-
zorg + niet-

marktdiensten 
Totaal Totaal, 

in % 

Totaal bij 
andere 

bedrijfst. 
1 landbouw -1.800 -6.500 300 -1.400 200 0 100 -9.200 -10,8% -7.400
2 industrie incl energie -1.300 -21.000 -2.300 -5.000 -3.600 -1.200 -700 -34.900 -41,3% -14.000
3 bouw 100 6.000 -14.000 8.100 7.600 1.500 500 9.900 11,7% 23.900
4 handel + transport -800 22.400 7.900 -15.400 11.600 2.700 1.200 29.700 35,1% 45.000

5 
financiële + zakelijke 

diensten 0 44.900 10.600 -13.300 26.900 2.800 4.200 76.000 89,9% 49.100
6 overheid 100 4.300 500 1.200 1.300 -100 2.300 9.500 11,3% 9.600

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 0 -400 300 -4.100 -1.800 -400 10.000 3.500 4,2% -6.400

8 Totaal -3.600 49.700 3.300 -29.800 42.300 5.300 17.500 84.500 100,0% 100.000
9 Totaal, in % -4,3% 58,8% 3,9% -35,3% 50,0% 6,2% 20,7% 100,0% 

10 
Totaal bij andere 

bedr. = indirecte wkg -1.800 70.600 17.300 -14.500 15.400 5.400 7.500 100.000 

 

2 . 2 .  E v o l u t i e  t u s s e n  1 9 9 5  e n  2 0 0 0  

Een vergelijking van de tabellen voor 1995 en 2000 leidt tot de vaststelling dat het industriële 
productieproces in deze periode meer indirecte arbeidsplaatsen creëert dan het aan directe 
werkgelegenheid verliest. Zie Tabel 21.  
 
De analyse voor de industrie laat zich als volgt samenvatten: 
• In het productieproces van de industrie zijn tussen 1995 en 2000 in totaal 49.700 perso-

nen (8ste rij) bijgekomen, of 59% van de gehele werkgelegenheidscreatie in deze periode. 
• Deze 49.700 bestaan uit twee componenten: een indirecte werkgelegenheidscreatie van 

70.600 personen (10de rij) door de bestellingen van de industrie bij andere bedrijfstakken, 
en een direct werkgelegenheidsverlies binnen de industrie van 21.000 personen. 

                                                           
15 Een positief cijfer in deze en volgende tabellen betekent een hogere werkgelegenheid in 2000 dan in 1995. 
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• Producten van de industrie worden ook in productieprocessen van andere bedrijfstakken 
verwerkt, waar de industrie een bijkomend verlies van 14.000 personen (10de kolom) regi-
streert. Het aandeel van industrieel tewerkgestelde personen neemt in alle productiepro-
cessen immers af. 

• Het verschil tussen de totale (directe en indirecte) werkgelegenheid in het industriële pro-
ductieproces en de volledige directe werkgelegenheid van de industrie groeit met 49.700 
– -34.900 = 84.600 personen (11de rij). 

 
Ook de evolutie bij de handel- en transportbedrijfstakken is merkwaardig. Zij registreren 
29.700 nieuwe arbeidsplaatsen (cel {4, 8}), maar deze komen integraal tot stand als toeleve-
ring aan de industrie (22.400 personen, cel {4, 2}) en de financiële en zakelijke diensten (cel 
{4, 6}). Het productieproces van de logistieke diensten verliest in totaal bijna 30.000 personen 
(cel {8, 4}) omdat zij veel minder indirecte werkgelegenheid bij andere bedrijfstakken genere-
ren dan voorheen. 
 
De financiële en zakelijke diensten registreren 76.000 nieuwe arbeidsplaatsen (cel {6, 8}) 
tussen 1995 en 2000. Ongeveer tweederde daarvan komt tot stand dankzij de industrie (cel 
{6, 2}). Het eindtotaal voor deze diensten is wel positief (cel {8, 6}) omdat zij in de bouw en 
logistieke diensten heel wat toeleverende werkgelegenheid creëren.  
 

Tabel 22: Vlaanderen, 2000, schatting van werkgelegenheid in het intermediaire verbruik 
(alle niveaus van indirecte werkgelegenheid), in aantal werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  landbouw 
industrie 

incl 
energie 

bouw handel + 
transport 

financiële 
+ zakelijke 
diensten 

overheid 
gezondheids-
zorg + niet-

marktdiensten 
Totaal Totaal, 

in % 
Totaal, in 
% van B. 

1 landbouw 2.800 33.400 800 7.700 1.000 500 2.400 48.600 5,8% 69,2% 
2 industrie incl energie 2.100 71.000 19.000 33.100 13.400 5.900 8.800 153.400 18,4% 69,2% 
3 bouw 400 12.000 16.500 17.700 16.100 7.100 2.100 71.900 8,6% 61,8% 
4 handel + transport 2.600 87.700 17.900 65.000 24.900 8.400 13.500 220.100 26,4% 58,4% 

5 
financiële + zakelijke 

diensten 2.500 80.800 15.600 74.600 76.500 11.600 14.700 276.400 33,2% 55,9% 

6 overheid 100 3.700 800 2.900 1.700 700 1.500 11.400 1,4% 47,1% 

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 700 9.300 1.500 6.600 3.000 2.200 27.400 50.800 6,1% 53,1% 

8 Totaal 11.100 298.100 72.200 207.600 136.600 36.600 70.300 832.500 100,0% 59,5% 
9 Totaal, in % 1,3% 35,8% 8,7% 24,9% 16,4% 4,4% 8,4% 100,0%   

10 Totaal, in % van B. 61,6% 60,8% 60,9% 59,2% 58,0% 59,2% 56,9% 59,5% 
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3.  Indirecte werkgelegenheid in  Vlaanderen:  een 
schatt ing 

3 . 1 .  I n d i r e c t e  w e r k g e l e g e n h e i d  i n  2 0 0 0  

Op dezelfde wijze als hoger schatten we de Vlaamse component in de werkgelegenheidscij-
fers. Per bedrijfstak wordt lineair de regionale verdeelsleutel (Tabel 9) op alle cijfers toege-
past. Zie Tabel 22 voor de resultaten voor 2000. Deze schattingen dienen met de nodige voor-
zichtigheid geïnterpreteerd, maar geven toch een betrouwbaar idee van de regionale 
werkgelegenheidsverdeling per productieproces. 
 
Vooral de landbouw, industrie en bouwnijverheid – in Vlaanderen relatief oververtegenwoor-
digd – spelen een rol in de toelevering tussen bedrijfstakken. Het is dan ook logisch dat het 
Vlaamse aandeel in de meeste bedrijfstakken relatief hoog ligt. Enkel bij de overheid en de 
niet-marktdiensten (kolommen 6 en 7) worden relatief lagere cijfers geregistreerd. 
 

Tabel 23: Vlaanderen, 1995-2000, schatting van het verschil in werkgelegenheid in het 
intermediaire verbruik (alle niveaus indirecte werkgelegenheid), in aantal 
werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  landbouw 
industrie 
incl ener-

gie 
bouw handel + 

transport 

financiële 
+ zakelijke 
diensten 

overheid 
gezondheids-
zorg + niet-

marktdiensten 
Totaal Totaal, in 

% 
Totaal, in 
% van B 

1 landbouw -1.200 -3.800 200 -800 100 0 100 -5.300 -9,0% 57,4% 
2 industrie incl energie -800 -13.500 -1.300 -3.000 -2.300 -800 -400 -22.100 -37,9% 63,4% 
3 bouw 100 3.700 -8.800 5.000 4.700 900 300 5.800 9,9% 58,5% 
4 handel + transport -400 13.900 4.800 -8.200 7.000 1.600 800 19.500 33,4% 65,8% 

5 
financiële + zakelijke 

diensten 100 27.900 6.400 -3.400 18.100 2.100 2.900 54.000 92,6% 71,1% 
6 overheid 0 2.000 200 600 600 0 1.100 4.500 7,7% 47,5% 

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 0 -200 100 -2.200 -1.000 -200 5.300 1.900 3,2% 53,2% 

8 Totaal -2.200 29.900 1.600 -12.000 27.200 3.600 10.200 84.500 100,0% 69,0% 
9 Totaal, in % -3,7% 51,3% 2,8% -20,6% 46,7% 6,2% 17,4% 100,0% 

10 Totaal, in % van B. 60,2% 60,2% 50,2% 40,3% 64,4% 68,1% 58,2% 69,0%  
 

3 . 2 .  E v o l u t i e  t u s s e n  1 9 9 5  e n  2 0 0 0  

Een schatting van de regionale impact van de werkgelegenheidsevolutie tussen 1995 en 2000 
wordt in Tabel 23 gegeven. De tabel is op dezelfde wijze als hoger geconstrueerd. 
 
Aangezien het aandeel van Vlaanderen in de werkgelegenheid stijgt tussen 1995 en 2000, 
neemt ook het geschatte aandeel van Vlaanderen in de werkgelegenheidscreatie toe.  
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Het aandeel van Vlaanderen in het verlies aan indirecte werkgelegenheid in de handel- en 
transportbedrijfstakken wordt op 40% (cel {10, 4}) geschat omdat het vooral om werkgelegen-
heid in de financiële en zakelijke diensten gaat. Deze is sterk vertegenwoordigd in Brussel, 
waardoor een relatief groot aandeel van het verlies aan Brussel toegeschreven wordt 
Om dezelfde reden ligt het geschatte Vlaamse aandeel in de indirecte werkgelegenheid in de 
industrie lager dan verwacht. Ook hier spelen de financiële en zakelijke diensten een grote rol, 
en deze zijn vooral in andere gewesten gevestigd. 
 
We gaan niet in op de Vlaamse resultaten, aangezien ook voor België de gegevens na 2000 
geschat worden. 
 

4.  Directe en indirecte werkgelegenheid 

4 . 1 .  R e s u l t a t e n  t o t  2 0 0 0  

Met de bovenstaande gegevens worden opnieuw totaalcijfers voor de Belgische economie 
geconstrueerd. De eerste kolom in Tabel 14 geeft de werkgelegenheid geregistreerd in het 
intermediaire verbruik per bedrijfstak. Deze vervangen we door de werkgelegenheid naar pro-
ductieproces uit Tabel 20. De werkgelegenheid uit het finale verbruik16 in Tabel 14 blijft iden-
tiek. Zie Tabel 24.  
 

Tabel 24: België, 2000, werkgelegenheid naar oorsprong en naar economische activiteit 
(alle niveaus van indirecte werkgelegenheid), in aantal werkzame personen 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
wkg naar productie-
proces (intermediair 

verbruik) 

wkg actief 
voor finaal 

verbruik 
Totale wkg in % 

Totale wkg 
zoals ge-
ristreerd 

in % Verschil 

1 landbouw 18.100 30.400 48.500 1,2% 100.700 2,5% -52.200
2 industrie incl energie 490.600 460.400 950.900 23,3% 681.900 16,7% 269.000
3 bouw 118.600 118.400 236.900 5,8% 234.700 5,7% 2.200
4 handel + transport 350.800 621.400 972.300 23,8% 998.300 24,4% -26.000

5 
financiële + zakelijke 

diensten 235.600 216.000 451.600 11,0% 710.300 17,4% -258.700
6 overheid 61.800 733.000 794.800 19,4% 757.200 18,5% 37.600

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 123.600 509.600 633.200 15,5% 605.200 14,8% 28.000

8 Totaal 1.399.000 2.689.200 4.088.200 100,0% 4.088.200 100,0% 0

 
Aangezien het Vlaamse aandeel in de werkgelegenheidscijfers tussen 1995 en 2000 toeneemt 
(zie Tabel 9) wordt bij hypothese aangenomen dat ook de indirecte werkgelegenheid in gelijk-
aardige mate in Vlaanderen tot stand komt. De Vlaamse tabellen worden echter niet berekend 

                                                           
16 Zie kolommen 2 tot 7 in Tabel 14. 
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aangezien de basisgegevens geschat en niet geregistreerd worden. Een synthesetabel op 
basis van deze inschattingen heeft dan ook weinig betekenis.  
 
Vanuit deze invalshoek stelt de Belgische industrie in 2000 951.000 personen direct of indirect 
tewerk, of 23% van het totaal (+7% tegenover de geregistreerde werkgelegenheid). De finan-
ciële en zakelijke diensten stellen in deze benadering 452.000 personen tewerk, en zien hun 
aandeel dalen van 17% naar 11%. 
De bouwnijverheid ziet haar aandeel licht vooruitgaan en de handel- en transportbedrijfstak-
ken licht achteruitgaan. Het overheidsaandeel inclusief niet-marktdiensten stijgt tot 34% van 
de gehele Belgische werkgelegenheid. 
 

Tabel 25: België, verschil tussen 1995 en 2000, werkgelegenheid naar oorsprong en naar 
productieproces (alle niveaus van indirecte werkgelegenheid), groei (+) of 
verlies (-) van arbeidsplaatsen 

  1 2 3 4 5 6 7 

  
wkg naar produc-

tieproces (interme-
diair verbruik) 

wkg actief 
voor finaal 

verbruik 
Totale wkg in % 

Totale wkg 
zoals geregi-

streerd 
in % Verschil 

1 landbouw -3.600 -1.600 -5.200 -2,1% -10.800 -4,3% 5.600
2 industrie incl energie 49.700 10.400 60.100 24,2% -24.500 -9,8% 84.600
3 bouw 3.300 -3.500 -300 -0,1% 6.400 2,6% -6.600
4 handel + transport -29.800 -19.300 -49.100 -19,7% 10.400 4,2% -59.500

5 
financiële + zakelijke 

diensten 42.300 69.600 111.800 44,9% 145.600 58,5% -33.700
6 overheid 5.300 28.400 33.700 13,5% 37.900 15,2% -4.300

7 
gezondheidszorg + 
niet-marktdiensten 17.500 80.200 97.700 39,3% 83.800 33,7% 13.900

8 Totaal 84.500 164.200 248.800 100,0% 248.800 100,0% 0
 
Tabel 25 integreert op gelijkaardige wijze als hoger de werkgelegenheidscreatie per produc-
tieproces inclusief indirecte werkgelegenheid (Tabel 21) en de werkgelegenheid geregistreerd 
in het finale verbruik (Tabel 15).  
 
Per type van bedrijfstak ontstaan andere conclusies. De industrie creëert in haar productiepro-
ces meer indirecte werkgelegenheid dan het verlies geregistreerd in arbeidsstatistieken.  
Maar de grootste werkgelegenheidscreatie wordt wel degelijk bij de marktdiensten geregi-
streerd. Ook de gezondheidszorg en niet-marktdiensten registreren zeer positieve cijfers. 
 
Met andere woorden: het belang van de indirecte werkgelegenheid mag niet onderschat wor-
den, in het bijzonder voor marktbedrijfstakken (industrie en diensten).  
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4 . 2 .  D e  e v o l u t i e  n a  2 0 0 0 :  e e n  s c h e t s  

Op basis van de beschikbare gegevens kan slechts een onvolledig beeld geschetst worden, 
en dienen de conclusies met voorzichtigheid geïnterpreteerd.  
 
Wel is duidelijk dat de indirecte werkgelegenheid gecreëerd door de industrie absoluut niet 
van dezelfde grootteorde kan zijn als voordien. Zie Tabel 26.  
 

Tabel 26: België, 2003 en 2004, evolutie van de werkgelegenheid per gewest 

 BRU VLA WAL BEL 
 2003 en 2004, groei in personen 

industrie incl energie -2.000 -25.500 -6.300 -33.800 
handel + transport 500 4.600 2.300 7.400 

financiële + zakelijke 
diensten 4.300 600 2.300 7.200 

 
De nieuwe werkgelegenheid ontstaan binnen marktdiensten is immers veel kleiner dan het 
verlies geregistreerd in de industrie. Met andere woorden, zelfs indien de nieuwe werkgele-
genheid in de marktdiensten enkel ontstaat door uitbesteding van de industrie (en dus volledig 
tot haar indirecte werkgelegenheid gerekend wordt), dan nog gaat de som van directe en indi-
recte werkgelegenheid van het industriële productieproces duidelijk achteruit. 
Tabel 8 (zie pagina 14) gaf reeds aan dat de werkgelegenheidscreatie na 2000 in belangrijke 
mate tot stand komt in de gezondheidszorg en andere niet-marktdiensten, wat er eveneens op 
wijst dat het belang van indirecte werkgelegenheid niet verder toeneemt. 
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Hoofdstuk 4 
Conclusie 

1.  Directe werkgelegenheid 

Macro-economische gegevens verduidelijken de verschillen in economische en werkgelegen-
heidsdeterminanten voor de Belgische en Vlaamse economie. Vooral de industrie ondergaat 
de woelige golven van de wereldeconomie met een sterke erosie van de binnenlandse werk-
gelegenheid tot gevolg.  
 

1 . 1 .  G l o b a l i s e r i n g  e n  d e ï n d u s t r i a l i s e r i n g  

Tussen 1995 en 2004 volgt de werkgelegenheid niet (meer) de groei in de industrie en markt-
diensten. De discrepantie in de evolutie van werkgelegenheid en economische ontwikkeling is 
in de afgelopen jaren groter dan voorheen. Deze trend lijkt zich na 2000 te versterken. 
 
Sinds het begin van de jaren ’90 wordt in industrieën zoals confectie en leder gedocumenteerd 
dat arbeidsintensieve productietaken naar het buitenland verdwijnen, wat niet hoeft te beteke-
nen dat de gehele onderneming verdwijnt. Taken die in België nog uitgevoerd worden vereisen 
kennis (ontwerp, verkoop) en nabijheid van de afzetmarkt (logistiek), terwijl de meeste werkge-
legenheid in de productie verhuist. Deze evolutie wordt de afgelopen jaren vaak omschreven 
als globalisering, wat in essentie gaat over de internationale taakverdeling tussen landen bin-
nen één internationaal productieproces.  
 
Daarnaast plooien industriële ondernemingen zich meer op hun kerntaken terug en besteden 
ondersteunende taken uit, zowel in binnen- als buitenland. In essentie betekent deze deïndu-
strialisering dat taken die voorheen binnen industriële bedrijven uitgevoerd werden door dien-
stenbedrijven buiten de industrie gerealiseerd worden.  
De dalende arbeidsintensiteit van de gehele industrie wijst erop dat beide tendensen in het 
afgelopen decennium zich versterkt en uitgebreid hebben naar alle industriële bedrijfstakken.  
 
Marktdiensten lijken slechts ten dele aan deze tendensen blootgesteld. Deze bedrijfstakken 
geven immers een dubbel signaal: ze creëren werkgelegenheid, maar hun dalende arbeidsin-
tensiteit wijst erop dat ze niet immuun zijn voor de industriële ontwikkelingen. Deze tussenpo-
sitie wordt verklaard door hun diversiteit: bedrijfstakken als zakelijke dienstverlening (interim, 
consultancy…) en post- en telecommunicatie (GSM, koerierdiensten…) nemen personen in 
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dienst zonder wezenlijke aantasting van hun arbeidsintensiteit. Dit gaat echter niet op voor de 
banken en klein- en groothandel. 
 
De niet-marktdiensten zijn weinig of niet aan marktevoluties blootgesteld. Hun arbeidsintensi-
teit daalt bijna niet, zodat zij vooral na 2000 in belangrijke mate verantwoordelijk worden voor 
de werkgelegenheidscreatie.  
 

1 . 2 .  V l a a n d e re n :  w e r k g e l e g en h e i d  e v o l u e e r t  n i e t  p o s i t i e f  

Doordat de industrie en marktdiensten actief voor de industrie relatief sterk vertegenwoordigd 
zijn in Vlaanderen worden de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid er in dezelfde 
mate ondervonden. 
 
Op basis van de meest recente Regionale Rekeningen blijkt dat Vlaanderen op economisch 
vlak beter presteert dan andere gewesten indien wordt uitgegaan van financiële variabelen. 
Op basis van deze cijfers dient echter ook geconcludeerd dat de Vlaamse werkgelegenheids-
creatie vandaag een belangrijk probleem kent: 
o Vlaanderen vertaalt zijn economische groei relatief minder in werkgelegenheid. De andere 

gewesten realiseren een lagere groei, maar die groei wordt relatief sterker omgezet in jobs. 
o De Vlaamse industrie – hoewel zij een zeer hoge productiviteit realiseert – gaat in aanzien-

lijke mate achteruit op het vlak van werkgelegenheid. Dit verlies wordt niet meer opgevan-
gen – zoals tot 2000 – door de indirecte werkgelegenheidsgroei van de industrie. 

o De Vlaamse jobcreatie komt in belangrijke mate tot stand in direct of indirect door de over-
heid gesubsidieerde bedrijfstakken. Deze conclusie geldt al langer voor de andere Belgi-
sche gewesten, maar gaat ook voor Vlaanderen vandaag onverkort op. 

 

1 . 3 .  W e r k g e l eg e n h e i d  n a a r  o o rs p r o n g  

Voor een goed begrip dienen de onderliggende evoluties geschetst. De oorsprong van werk-
gelegenheid betreft de toewijzing van werkgelegenheid aan de economische actor die voor 
haar ontstaan verantwoordelijk is. In deze benadering worden leveringen van een bedrijfstak 
aan haar afzetmarkt pro rata van het respectieve marktaandeel vertaald in werkgelegen-
heidstermen. De motoren van de Belgische en Vlaamse werkgelegenheidscreatie worden uit 
deze cijfers afgeleid. 
 
De oorsprong van de Belgische werkgelegenheid in 2000 wordt als volgt samengevat:  
• Iets meer dan eenderde van de werkgelegenheid komt tot stand door leveringen tussen 

bedrijfstakken (intermediaire verbruik), wat de traditionele basis van de Belgische indu-
strie vormt.  
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• Bijna 1 op 5 arbeidsplaatsen komt tot stand via de consumptie door huishoudens. 
• Iets meer dan 1 op 5 arbeidsplaatsen komt via overheidsbestedingen tot stand. 
• Ongeveer 18% van de werkgelegenheid komt tot stand via de export. 
• Relatief weinig evolutie wordt in deze cijfers gevonden. Het aandeel van export en over-

heidsconsumptie groeit, het aandeel van huishoudens gaat licht achteruit. 
 
Tussen 1995 en 2000 creëert de export een 20.000 industriële arbeidsplaatsen. Voor de leve-
ringen aan binnenlandse bedrijfstakken en huishoudens geldt de tegenovergestelde conclusie. 
Met andere woorden, een aantal takken van de industrie creëert wel degelijk werkgelegenheid, 
al blijft het totaalcijfer negatief.  
 
De Vlaamse cijfers wijken op een aantal punten af. De industrie is aanzienlijk sterker in Vlaan-
deren vertegenwoordigd. Ook de bouwnijverheid en in mindere mate de landbouw en logistie-
ke diensten scoren hogere waarden. Een significant lager resultaat wordt geregistreerd bij de 
overheid. De financiële en zakelijke diensten en de gezondheidszorg en andere niet-
marktdiensten leveren eveneens een lager cijfer op. 
 

2.  Indirecte werkgelegenheid 

2 . 1 .  V a n  g ro o t  b e l a n g ,  z e k e r  t o t  2 0 0 0  

Ook de werkgelegenheid indirect aan productieprocessen en bedrijfstakken toegeschreven 
blijkt van groot belang, en hertekent tot op zekere hoogte het beeld geschetst door werkgele-
genheidsstatistieken. Indirecte werkgelegenheid ontstaat bij andere bedrijfstakken dankzij 
bestellingen van uitbestedende bedrijfstakken.  
 
De Belgische economie creëert tussen 1995 en 2000 werkgelegenheid voor bijna 250.000 
personen. Een 45% daarvan ontstaat dankzij de economische activiteit van financiële en zake-
lijke diensten. De belangrijkste groeimotor van de Belgische economie in werkgelegen-
heidstermen – ook na aftrek van indirecte werkgelegenheid – zijn wel degelijk de marktdien-
sten. Wordt enkel de geregistreerde werkgelegenheid geanalyseerd dan scoren zij zelfs bijna 
60% van de werkgelegenheidsgroei. 
 
De gezondheidszorg en niet-marktdiensten creëren een kleine 100.000 arbeidsplaatsen vanuit 
de productieprocesbenadering. De nieuwe werkgelegenheid geregistreerd in deze bedrijfstak-
ken scoort wat lager, wat erop wijst dat deze bedrijfstakken een relatief beperkte impact op 
marktactiviteiten hebben (en vice versa). 
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Ook de industrie creëert netto werkgelegenheid indien men vertrekt vanuit haar productiepro-
ces, dus inclusief haar indirecte werkgelegenheid. Deze nieuwe werkgelegenheid wordt inte-
graal bij haar toeleveranciers geregistreerd. Bijna één op vier nieuwe jobs in België wordt 
gecreëerd door de industrie bij haar toeleveranciers, wat aanzienlijk meer is dan geregistreerd 
in werkgelegenheidsstatistieken. 
 
Vooral de logistieke diensten zien het werkgelegenheidseffect in hun productieproces achter-
uitgaan. Nieuwe werkgelegenheid geregistreerd in deze bedrijfstakken komt volledig tot stand 
voor rekening van andere bedrijfstakken. Zij worden meer dan vroeger een groep van toeleve-
rende, ondersteunende bedrijfstakken. 
 
Tenslotte dient erop gewezen dat de resultaten ook op een andere manier gelezen kunnen 
worden: één op de twee nieuwe werkzame personen tussen 1995 en 2000 komt direct of indi-
rect tot stand via overheidsuitgaven. De jobcreatie in de gezondheidszorg en andere niet-
marktdiensten wordt immers in hoge mate gerealiseerd via overheidsfinanciering.  
 

2 . 2 .  … m a a r  h e t  b e l a n g  v e r m i n d e r t  a a n z i e n l i j k  n a  2 0 0 0  

Op basis van de beschikbare gegevens kan door een gebrek aan gegevens slechts een onvol-
ledig beeld geschetst worden, en dienen de conclusies met een zekere voorzichtigheid geïn-
terpreteerd.  
 
Wel is duidelijk dat de indirecte werkgelegenheid gecreëerd door de industrie absoluut niet 
verder groeit, integendeel zelfs. De nieuwe werkgelegenheid ontstaan binnen marktdiensten is 
immers veel kleiner dan het verlies geregistreerd in de industrie, zodat het totale werkgele-
genheidseffect inclusief haar indirecte werkgelegenheid duidelijk achteruit gaat.  
De werkgelegenheidscreatie na 2000 komt in belangrijke mate tot stand in de niet-
marktdiensten, wat er eveneens op wijst dat het belang van indirecte werkgelegenheid voor de 
industrie en marktdiensten niet verder toeneemt. 
 

3.  Epi loog 

De gescheiden ontwikkeling van financiële variabelen en werkgelegenheid behoeft nuance-
ring. De band tussen macro-economische cijfers en werkgelegenheidscreatie krijgt duidelijk 
vorm op een indirecte en niet op een directe manier.  
Werkgelegenheidscijfers geven immers slechts ten dele de onderliggende economische dy-
namiek weer. De wijze waarop werkgelegenheid tot stand komt wordt niet uit deze statistieken 
afgelezen.  
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Dit impliceert: de industrie en marktdiensten zijn als motoren vandaag en in de toekomst voor 
de Vlaamse en Belgische economie nodig, ook voor de werkgelegenheidscreatie.  
 
A contrario, een beleid dat zich enkel concentreert op werkgelegenheidscreatie in de niet-
marktdiensten draagt op langere termijn niet bij aan de  economische ontwikkeling van België 
en Vlaanderen.  
 
De vraag dient gesteld hoe de pessimistische conclusies van dit rapport in de toekomst kun-
nen omgebogen worden. Alle beschikbare gegevens en indicatoren na 2000 wijzen op een 
verdergaande erosie van de binnenlandse werkgelegenheid en een groeiende impact van het 
buitenland. Met andere woorden: aangenomen mag worden dat economische groei in markt-
bedrijfstakken ook in de toekomst zich minder vertaalt in werkgelegenheid. En deze conclusie 
is vooral van toepassing op Vlaanderen, waar de meest kwetsbare bedrijfstakken zoals de 
industrie in belangrijke mate gevestigd zijn.  
 
Een gezamenlijk engagement van sociale partners en overheid is zeer aangewezen om het 
geschetste probleem aan te pakken. 
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