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Conjunctuurverloop en structurele indicatoren 

 Aanloop tot herstel op de arbeidsmarkt, maar de werkloosheid zou niet dalen 

Gewoonlijk volgt de werkgelegenheid met vertraging het verloop van de bedrijvigheid. In het 
kielzog van het herstel van de conjunctuurindicatoren dat zich sedert vorige zomer aftekent, 
vertonen de belangrijkste indicatoren van de arbeidsmarkt inmiddels tekenen van verbetering. 

De conjunctuurenquêtes geven aan dat de werkgelegenheidsvooruitzichten in zowel de industrie, 
de bouwnijverheid, de diensten aan ondernemingen als de handel sterk verbeterd zijn. Tijdens 
het eerste kwartaal meldden de ondernemingen uit de verwerkende nijverheid zowel in Wallonië 
als in Vlaanderen een grotere schaarste aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Deze ontwikkeling 
is nog duidelijker merkbaar in de dienstensector. Het aantal vacatures dat open blijft, is trouwens 
gestegen. Dat was althans het geval in Vlaanderen, waardoor er in mei 2010 voor het hele land in 
totaal 48.000 banen vacant bleven. Parallel daarmee is in Vlaanderen het beroep op tijdelijke 
werkloosheid afgenomen, en in de beide andere gewesten is het duidelijk vertraagd. Daarnaast is 
het aantal door uitzendarbeiders gewerkte uren fors gestegen.  

Deze ontwikkelingen komen tot uiting in het verloop van de werkloosheid. Het seizoengezuiverde 
aantal werkzoekende werklozen loopt sinds februari 2010 immers terug. Sedert januari laat het 
stijgingstempo van de meer conjunctuurgevoelige jeugdwerkloosheid op jaarbasis een 
aanzienlijke vertraging optekenen: het aantal jonge werklozen bevond zich in mei op ongeveer 
hetzelfde niveau als het jaar voordien. Het aantal werkzoekenden van 25 jaar en ouder lag dan 
weer nog 13.000 eenheden hoger dan in mei 2009. Niet alle groepen werklozen werden immers 
even zwaar getroffen. Het aantal vrouwelijke werkzoekenden steeg met 3.000 eenheden, terwijl 
het aantal mannelijke werklozen, die sterker vertegenwoordigd zijn in de bedrijfstakken die het 
meest onder de crisis te lijden hebben, met 10.000 eenheden toenam. Ook de langdurige 
werkloosheid is opgelopen: het aantal personen die langer dan één jaar werkloos zijn, lag bijna 
14.000 eenheden hoger dan een jaar eerder, en het aantal personen die langer dan twee jaar 
werkloos zijn, steeg met 3.000. De werkloosheidsdaling betreft dus tot op heden voornamelijk de 
kortstondig werklozen, wat tijdens de eerste fase van de opleving gebruikelijk is, maar op termijn 
de vrees voor een persistente toename van de structurele werkloosheid concreet kan maken. 

De lentevooruitzichten van de Nationale Bank passen in deze context. Het ziet ernaar uit dat de 
bedrijvigheid in 2010 en 2011 zal blijven aantrekken. Ze zal daarbij worden ondersteund door 
onder meer de betere internationale context en de verwachte geleidelijke versteviging van de 
binnenlandse vraag. De onzekerheid blijft echter groot. De belangrijkste factoren ter zake hebben 
betrekking op de duurzaamheid van de groei tegen de achtergrond van financiële spanningen en 
de noodzakelijke terugkeer naar overheidsbegrotingen in evenwicht. Ook moet blijvend rekening 
worden gehouden met het risico dat het potentiële groeitempo van de economie gedurende 
lange tijd wordt afgeremd door de eventuele negatieve effecten van de crisis op het investerings- 
en innovatiebeleid van de ondernemingen. Er wordt tevens een verdere daling van het aantal 
nieuw opgerichte ondernemingen vastgesteld, wat op termijn een rem kan zetten op de 
dynamiek van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. 

Hoewel nog steeds een nettobanenverlies wordt verwacht, zal het wellicht heel wat geringer 
uitvallen dan eerder verwacht. De arbeidsmarkt wist eind 2009 beter stand te houden en alle 
indicatoren gaan de goede kant uit. In 2010 en 2011 zouden er netto gemiddeld toch nog 
respectievelijk zowat 15.000 en 1.000 banen verloren gaan. Tijdens die beide jaren zouden de 
ondernemingen de aantrekkende bedrijvigheid in hoge mate aangrijpen om hun productie 
geleidelijk opnieuw op peil te brengen. Het arbeidsvolume zou derhalve trager stijgen dan het 
bbp. Het staat trouwens nog steeds niet vast hoe snel de ondernemingen zullen afzien van 
tijdelijke werkloosheid en andere arbeidsduurverkortende maatregelen. Voor hen is dat immers 
een fase die voorafgaat aan het in dienst nemen van nieuwe medewerkers. Zodoende zou de 
gemiddelde arbeidsduur per persoon, die in 2008 en vooral in 2009 aanzienlijk werd ingekort, in 



10. 

2010 toenemen. Volgens de OESO zouden de arbeidsduurverkortende maatregelen, en vooral de 
economische werkloosheid, in vergelijking met een scenario zonder deze maatregelen, in 2009 
bijna 1,3% van de vaste banen hebben gevrijwaard; hun impact was zodoende het grootst in 
België. Samen met het toegenomen gebruik van dienstencheques zijn het vooral deze 
maatregelen die verklaren waarom de werkloosheidsgraad in België in 2009 duidelijk minder sterk 
is gestegen dan in de meeste andere Europese landen, nl. met 1 procentpunt tegen 1,9 punt in de 
EU als geheel; hierdoor kwam deze ratio uit op respectievelijk 8 en 9%.  

Belangrijk is dat de Belgische ondernemingen voldoende concurrentiekrachtig zijn tegenover hun 
buitenlandse concurrenten zodat ze ten volle deel kunnen nemen aan het herstel. Volgens het 
laatste Technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven over de maximaal 
beschikbare marges voor het loonkostenverloop, groeiden de uurloonkosten in de periode 1996-
2009 in België 3,5% sneller dan gemiddeld in onze drie belangrijkste buurlanden. Rekening 
houdend met de ongunstiger ontwikkeling van de productiviteit in België, lag de loonkostengroei 
per eenheid product ongeveer 9% hoger. Dat had grotendeels te maken met het verloop tijdens 
de tweede helft van de jaren 2000. Dit aspect moet worden opgenomen in de volgende centrale 
onderhandelingen op nationaal niveau. Er moeten voorwaarden worden gecreëerd voor een groei 
die banen creëert, terwijl, met name door inspanningen inzake innovatie en opleiding, ook de 
totale factorproductiviteit moet worden versterkt. Overeenkomstig de wet van 1996 tot 
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 
is een gematigde loonontwikkeling vereist om de uurloonkostenhandicap inzake 
concurrentiekracht te overbruggen. 

Het ziet er echter naar uit dat de werkloosheid nog zal blijven toenemen omdat de groei van de 
beroepsbevolking zich sneller zal herstellen dan die van de werkgelegenheid. De spontane 
toename van de beroepsbevolking die samenhangt met de - onder meer als gevolg van een 
positief migratiesaldo - nog steeds aanhoudende groei van de bevolking op arbeidsleeftijd zal 
immers hoogstwaarschijnlijk versnellen als gevolg van een gunstiger economische context, die er 
mensen die tijdelijk niet op de arbeidsmarkt aanwezig zijn geweest, toe kan aanzetten opnieuw 
werk te zoeken. Na de toename, in 2009, van het aantal werkzoekende werklozen met gemiddeld 
50.000 eenheden, zal dat aantal volgens de meest recente prognoses van de Nationale Bank van 
België in 2010 en 2011 - gemiddeld beschouwd - wellicht met nog respectievelijk 40.000 en 
38.000 eenheden oplopen. De geharmoniseerde werkloosheidsgraad zou dan stijgen van 8% van 
de beroepsbevolking in 2009 tot 8,8% in 2011. 

 De werkgelegenheidsgraad moet naar omhoog en de beschikbare arbeidskrachten 
moeten worden gemobiliseerd 

Rekening houdend met de tegen 2011 verwachte toename van de werkloosheid, zou het aantal 
personen dat langer dan twee jaar werkloos is nog verder stijgen. Een van de uitdagingen van het 
werkgelegenheidsbeleid bestaat erin alles in het werk te stellen om te vermijden dat deze stijging 
van de langdurige werkloosheid structureel wordt en dat ze, behalve de menselijke en sociale 
problemen die ze met zich brengt, het economische groeipotentieel van het land ondermijnt. Het 
beleid inzake de opvolging en de activering van werklozen is in dat opzicht een krachtig 
instrument, aangezien werkzoekenden worden bijgestaan in hun initiatieven om werk te zoeken 
en hun inzetbaarheid te behouden of te verbeteren, en ze er worden toe aangezet de hun 
voorgestelde passende werkaanbiedingen te aanvaarden. De Raad herhaalt overigens dat de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling dienen te waken over de strikte toepassing van de 
desbetreffende regelgeving. Bovendien zou een actualisering van de geldende criteria (wachttijd 
van zes maanden, soort van betrekking, verplaatsingsduur, enz.) kunnen worden overwogen 
teneinde beter rekening te houden met de huidige situatie op de arbeidsmarkt. 

De afgelopen jaren is vooruitgang geboekt op het vlak van begeleiding, opleiding en opvolging van 
de werkloze bevolking. Ondanks het toenemende aantal werkzoekenden blijven de 
ondernemingen echter moeilijkheden ondervinden om hun vacatures, die een veelheid aan 
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beroepen en kwalificaties betreffen, in te vullen. Dit bewijst hoe groot de mismatches tussen het 
aanbod van en de vraag naar werk zijn. Er moet hoe dan ook iets worden gedaan aan de 
basisopleiding, zodat een minimale bagage wordt verworven om in het beroepsleven te kunnen 
stappen. Het probleem reikt echter verder dan een onderkwalificering van jongeren die de school 
voortijdig hebben verlaten. Het betreft de hele werkloze bevolking, waartoe heel wat mensen 
behoren die voldoende potentieel hebben om opnieuw werk te vinden; voor de anderen moeten 
specifieke opleidingen de regel zijn, opleidingen die voorzien in de bewezen behoeften van de 
arbeidsmarkt. Volgens de Raad dient niet alleen de begeleiding zo snel mogelijk te worden 
opgestart, maar moeten deze inspanningen ook worden volgehouden om het risico op langdurige 
werkloosheid te beperken. Alle werkzoekenden moeten een aan hun profiel aangepaste 
begeleiding kunnen genieten. Daarbij moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de 
werkzoekenden die het verst van de arbeidsmarkt zijn verwijderd. In combinatie met een 
uitwisseling van nog openstaande vacatures tussen de regionale diensten voor 
arbeidsbemiddeling, kan deze aanpak een antwoord bieden op de geografische en 
kwalificatiemismatches die niet alleen de ontplooiing van nieuwe activiteiten beperken, labour 
hoarding bevorderen en de lonen omhoogduwen, maar die ook op de overheidsfinanciën wegen. 
De Raad pleit bijgevolg voor een aanpassing van het beleid inzake de begeleiding en de opvolging 
bij het zoeken naar werk, zodat het een beter antwoord kan bieden op de nieuwe uitdagingen die 
voortvloeien uit de crisisgebonden stijging van de werkloosheid. 

Wat de maatregelen tot verkorting van de individuele arbeidsduur betreft, is de Raad van oordeel 
dat het aanbeveling verdient geleidelijk en in samenhang met het conjunctuurverloop een 
normaliseringsproces op te starten. In diezelfde logica lijkt het bovendien passend de 
toegangscriteria tot het klassieke systeem van economische werkloosheid te herbekijken, 
bijvoorbeeld geïnspireerd door de criteria die worden gebruikt bij de crisisregeling voor 
bedienden. Die maatregelen zijn immers zeer duur en kunnen het herstel belemmeren omdat ze 
de reallocatie van gekwalificeerde arbeidskrachten naar meer dynamische branches en 
activiteiten kunnen hinderen. Om het passieve karakter van dit stelsel te beperken, beveelt de 
Raad ook een opleidingsverplichting aan voor de werknemers die langdurig tijdelijk werkloos zijn. 

Hoewel België de impact van de economische crisis op de werkloosheid heeft weten te beperken, 
moet de structurele situatie van de arbeidsmarkt nog steeds in tal van opzichten aanzienlijk 
worden verbeterd. Indien ons land, net als zijn Europese partners, de enorme uitdagingen van de 
toekomst wil aangaan, namelijk een transitionele economie, de mondialisering en de vergrijzing 
van de bevolking, moet deze verbetering evenwel worden versneld. Het was reeds vóór de crisis 
duidelijk dat de vergrijzing tijdens de volgende decennia een dubbel effect zou hebben indien het 
beleid niet zou worden gewijzigd: enerzijds een toename van de uitgaven voor pensioenen en 
gezondheidszorg en, anderzijds, een inkrimping van het potentiële arbeidsaanbod en, derhalve, 
een vertraging van de economische groei. De crisis heeft deze combinatie nog bemoeilijkt omdat 
ze de begrotingssituatie deed verslechteren en de economische groei aantastte. In deze context is 
een nochtans absoluut noodzakelijke begrotingsstrategie die het herstel van het evenwicht 
beoogt, op zich niet voldoende om een oplossing te bieden. Zij moet meer dan ooit gepaard gaan 
met een strategie die gericht is op een krachtiger groei die banen creëert en op de mobilisatie van 
meer arbeidskrachten. De activiteits- en werkgelegenheidsgraad moeten dus aanzienlijk worden 
verhoogd. Dat vergt inspanningen van alle betrokken partijen in een begrotingscontext die uiterst 
weinig of zelfs helemaal geen manoeuvreerruimte biedt. 

In het kader van de EU-2020 strategie hebben de staatshoofden en regeringsleiders beslist dat de 
Unie haar werkgelegenheidsgraad voor de bevolkingsgroep van 20 tot 64 jaar tegen 2020 zou 
moeten optrekken tot 75%. Iedere lidstaat moet een programma opstellen waarin hij zijn bijdrage 
aan het gemeenschappelijk doel vaststelt. België moet zijn eigen doelstelling afstemmen op het 
Europees streefcijfer en tegen 2020 een deel van zijn achterstand tegenover het EU-gemiddelde 
hebben ingehaald. De nog af te leggen weg is lang, want volgens deze nieuwe definitie zou de 
werkgelegenheidsgraad die in België in 2008 een maximum van 68% bereikte, in 2010 teruglopen 
tot zowat 66,6%. 
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Vergelijkt men de huidige niveaus van de belangrijkste indicatoren voor de resultaten van de 
arbeidsmarkt met de resultaten van andere landen of met de Europese doelstellingen, dan blijkt 
dat België een ruimere groeimarge heeft. De totale werkgelegenheidsgraad, met andere woorden 
berekend voor de bevolkingsgroep van 15 tot 64 jaar, is sinds de invoering van de 
Lissabonstrategie aan het begin van het decennium met slechts één procentpunt gestegen en 
blijft zowat 4 punten onder het gemiddelde van de EU15. Dit betekent zelfs een relatieve 
verslechtering sinds 2000. Sommige zogeheten kansengroepen hebben een veel grotere 
achterstand. Het gaat om jongeren, ouderen, mensen met een handicap, mensen met een niet-
Europese nationaliteit, maar ook om vrouwen en, op transversale wijze, laaggeschoolden. 
Daarentegen verschilt de werkgelegenheidsgraad van hooggeschoolden niet van het Europese 
gemiddelde; die van de 25-54-jarigen ligt zelfs hoger dan het EU-gemiddelde. 

Om de werkgelegenheidsgraad fors op te trekken, is er een totaalstrategie vereist die niet beperkt 
blijft tot één enkel werkingsfacet van de arbeidsmarkt, maar die ook dimensies omvat zoals 
economische groei, onderwijs, vorming, mobiliteit en de toegankelijkheid van diensten die de 
combinatie van beroeps- en gezinsleven vergemakkelijken. 

Bij het arbeidsaanbod moet het beleid zowel gericht zijn op het verhogen van het 
kwalificatieniveau als op een betere mobilisering van de potentiële arbeidskrachten.  

Er moet in de eerste plaats iets worden gedaan aan het schoolverzuim, zodat het aantal jongeren 
zonder diploma hoger secundair onderwijs duidelijk daalt tot onder het door de Europese 
strategie voorgestelde streefcijfer van 10% , terwijl dat aandeel, ten belope van ongeveer 12% in 
2008, de afgelopen jaren heeft gestagneerd. Het onderwijssysteem speelt een fundamentele rol. 
Het biedt kinderen immers niet alleen kennis en competenties die voorzien in de behoeften van 
de arbeidsmarkt, maar ook waarden die onontbeerlijk zijn voor hun integratie in de samenleving. 
Niemand mag uit de boot vallen. De leerprogramma's moeten derhalve worden geactualiseerd en 
voor leerlingen die het moeilijker hebben, moeten minder schoolse onderwijsvormen worden 
gepromoot, bijvoorbeeld bedrijfsstages en leercontractformules die een brug slaan tussen 
onderwijs en beroepsleven. In dit verband steunt de Raad de door de Nationale Arbeidsraad 
ondernomen acties om het statuut van het leerlingwezen duidelijker te omschrijven. 

Steeds meer jongeren volgen hoger onderwijs. Er moet over worden gewaakt dat de 
infrastructuren en de omkadering het kwaliteitsniveau van deze opleidingen blijven vrijwaren. 
Levenslang leren vereist trouwens ook de bijzondere aandacht van de overheid. Ondanks 
herhaalde verbintenissen investeren de Belgische ondernemingen immers minder dan 
buitenlandse ondernemingen in de opleiding van hun personeel; de doelstelling om 1,9% van de 
loonsom aan opleiding te besteden, is nog steeds niet gehaald. Dat is een bijzonder spijtige 
vaststelling omdat het hoge opleidingsniveau van onze bevolking één van de belangrijkste troeven 
van ons land is. Maar in een gemondialiseerde wereld waar productietechnieken en –methodes 
permanent evolueren, kan men dit niveau enkel behouden als er permanent inspanningen 
worden geleverd voor een continue opleiding. Alle werknemerscategorieën moeten hier baat 
kunnen bij hebben. De analyse lijkt er inderdaad op te wijzen dat opleidingen verhoudingsgewijs 
minder toegankelijk zijn voor de laagstgeschoolden en voor de oudere werknemers, terwijl het 
precies die categorieën zijn die het meest kwetsbaar zijn voor de veranderingen die zich 
voordoen. Toezien op de inzetbaarheid van het personeel is een essentiële hefboom voor het 
human resourcesbeleid, voor zover daardoor de productiviteit kan worden verbeterd en de 
wederinschakeling van werknemers kan worden vergemakkelijkt, afhankelijk van de behoeften 
van de onderneming of van de ontwikkeling van hun loopbaan. Er mag evenmin uit het oog 
worden verloren dat iedereen, op zijn niveau, inspanningen kan leveren om nieuwe vaardigheden 
te verwerven; een regeling zoals het educatief verlof is in dat verband een belangrijke prikkel. 

Wat het volume van het arbeidsaanbod betreft, moet bijzondere aandacht worden geschonken 
aan de toename van de participatie op de arbeidsmarkt van de kansengroepen, waar in België nog 
veel stijgingsmarge voor beschikbaar is. Veeleer dan aan nog meer gerichte maatregelen van 
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lastenverlaging, dient het werkgelegenheidsbeleid voorrang te geven aan een algemene aanpak 
waarbij wel rekening wordt gehouden met de kenmerken van iedere groep. Jongeren die het 
schoolsysteem verlaten zonder aanvangskwalificatie moeten zo snel mogelijk specifiek worden 
begeleid, waardoor ze de competenties die nodig zijn voor hun integratie op de arbeidsmarkt 
- inzake kennis, bekwaamheden, maar ook attitude - kunnen verbeteren of verwerven. De 
trendmatige stijging van de arbeidsmarktdeelname van vrouwen moet verder worden 
aangemoedigd door vrouwen en mannen meer op gelijke voet te behandelen. Ook de 
werkgelegenheidsgraad vanaf 55 jaar is gestegen, meer bepaald als gevolg van de verhoging van 
de pensioenleeftijd voor vrouwen. Deze ontwikkeling wordt voornamelijk verklaard doordat 
werkende ouderen langer actief blijven. Het actieve leven moet blijvend worden verlengd. Dat 
gebeurt onder meer via een strikte toepassing van de regels inzake brugpensioen. Brugpensioen 
en andere vormen van vervroegde uittreding moeten zoveel mogelijk worden beperkt omdat ze 
zich lang vóór de wettelijke pensioenleeftijd de facto vertalen in een uitsluiting van het actieve 
leven. De ondernemingen moeten hun personeelsbeheer kunnen vernieuwen ("sociale 
innovatie") om de arbeid van 55-plussers te benutten. Er moet worden op toegezien dat ouderen, 
wanneer ze hun baan verliezen, gelijke kansen krijgen inzake opleiding of mogelijkheden om werk 
te vinden. Er zijn nog té weinig transities vanuit werkloosheid of inactiviteit naar werk; er zijn dus 
maatregelen nodig om die transities aan te moedigen en te vergemakkelijken. Daarom zou de 
uitbreiding van het beleid inzake de begeleiding en de follow-up van werkzoekenden ouder dan 
vijftig jaar - waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van deze 
leeftijdsgroep - niet meer mogen worden uitgesteld. De integratie in de arbeidsmarkt van 
personen met een niet-Europese nationaliteit loopt duidelijk achter op het gemiddelde van de 
bevolking. In België is dat verschil zelfs het grootste van de EU. Ook de participatie van mensen 
met een handicap ligt bijzonder laag. Voor deze twee groepen kunnen de verschillen deels 
worden verklaard door een te laag kwalificatieniveau. Daarnaast lijken ze ook vaker te maken te 
hebben met discriminatie. De Raad betreurt deze toestand waarmee, zij het in mindere mate, ook 
vrouwen en ouderen op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd. Het is sociaal noch economisch 
aanvaardbaar dat de arbeidsmarkt de diversiteit van onze samenleving niet weerspiegelt. 

 

Groene banen 

Bezorgdheid voor het milieu werd lange tijd beschouwd als een bedreiging voor de 
werkgelegenheid. Momenteel maken we een volledige ommekeer mee: het nieuwe paradigma 
van de duurzame ontwikkeling zou zorgen voor een duidelijke groei van de werkgelegenheid (er 
worden meer banen gecreëerd dan er in kwijnende activiteiten verloren gaan), althans op lange 
termijn. Het debat is nog niet afgesloten, maar het staat hoe dan ook vast dat de 
klimaatopwarming en de gevolgen ervan, de nieuwe internationale normen inzake 
energieverbruik en milieurespect en de engagementen van België hieromtrent realiteiten zijn 
waar het hoofd aan moet worden geboden. De landen die geen actie ondernemen, zullen 
achteruitgaan. Integendeel,  de opportuniteiten die door de uit die mutaties voortvloeiende 
nieuwe markten worden geboden, moeten worden aangegrepen om in België bedrijvigheid en 
werkgelegenheid te creëren. Tevens moet de begeleiding van de overgang naar een groene 
economie worden voorbereid en moeten antwoorden worden gezocht voor de eventuele 
negatieve impact op bepaalde branches. De bedrijfstakken in kwestie zijn niet enkel die welke 
verband houden met de problematiek van de klimaatopwarming, zoals de productie van 
hernieuwbare energie en de bouw- en transportsector, maar kunnen op termijn betrekking 
hebben op de hele economie, onder meer ook via de ontwikkeling van nieuwe activiteiten zoals 
groene chemie. 

De vergroening van de economie vereist min of meer grondige aanpassingen en 
herstructureringen afhankelijk van de specialisatie van de activiteitstakken of de regio’s. De 
overheid kan deze overgang begeleiden door onderzoek en nieuwe economische initiatieven te 
stimuleren, door haar eigen criteria voor investeringen en consumptie te wijzigen, door de vraag 
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te sturen in de richting van duurzame goederen en diensten, door de bevolking een geschikte 
opleiding en informatie te bieden en door personen die getroffen worden door 
herstructureringen bij te staan in hun omscholing. Ongeacht de keuzes die worden gemaakt, 
moeten de maatregelen de komende jaren de reeds vermelde budgettaire beperkingen 
respecteren en worden getoetst aan de milieudoelstellingen en de gevolgen ervan voor de 
economische groei en de werkgelegenheid op middellange en lange termijn, teneinde ervoor te 
zorgen dat ze bijdragen aan een groei die niet alleen groter, maar ook duurzamer is. Daarom pleit 
de Raad voor de ontwikkeling van een aanpak van het "green mainstreaming"-type, met andere 
woorden een aanpak die erin bestaat bij het openbaar besluitvormingsproces op alle 
bevoegdheidsniveaus, complementair aan een kosten-batenanalyse, systematisch rekening te 
houden met het milieu- en het duurzaamheidsaspect.  

In het kader van zijn werkzaamheden stelt de Raad in de eerste plaats dat het concept zelf van 
groene banen niet duidelijk gedefinieerd is, wat deels inherent is aan het feit dat het een nieuw 
en complex begrip is. Hij hoopt dat de onder leiding van Eurostat en de OESO gerealiseerde 
werkzaamheden snel resultaat zullen opleveren en dat er een statistisch werkinstrument kan 
worden ingevoerd voor het verzamelen van gegevens over milieuactiviteiten. Dit is een 
belangrijke fase. Momenteel kan immers niet worden vastgesteld hoeveel groene banen er zijn. 
Hun aantal moet worden geraamd, wat resulteert in zeer variabele resultaten tussen de 
verschillende studies en dus tot verwarring leidt. 

Opdat de ondernemingen een rol zouden kunnen spelen bij het bevorderen van de groene groei, 
moeten ze niet alleen groene technologieën ontwikkelen of verwerven, maar moeten ze ook 
toegang hebben tot voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten die over de gepaste 
competenties beschikken. Gelet op zijn bevoegdheden heeft de Raad twee krachtlijnen voor 
aanbevelingen uitgezet: opleiding en het begeleiden van de overgang naar een groene economie. 

 Gekwalificeerde arbeidskrachten opleiden 

De toekomst trachten te voorspellen, en in dit geval de toekomstige kwalificatiebehoeften van de 
arbeidskrachten, is zeer risicovol, maar zeker minder gevaarlijk dan de optie om alles te negeren. 
"New skills for new jobs" moet inderdaad zeer ruim worden geïnterpreteerd: er zullen immers 
ongetwijfeld minder echt nieuwe vakgebieden zijn dan men denkt en indien er inderdaad 
absoluut nood is aan nieuwe competenties, zijn deze niet noodzakelijkerwijs hooggekwalificeerd 
of afwijkend van de reeds bestaande vakgebieden. Ook het beheersen van generieke 
competenties, zoals het vermogen om in een netwerk te functioneren, is een belangrijk aspect 
van de vergroening van de werkgelegenheid. De follow-up van de sectorale ontwikkelingen door 
de regionale diensten voor arbeidsbemiddeling is essentieel en moet worden uitgewerkt, onder 
meer inzake de evaluatie van de toekomstige - kwantitatieve en kwalitatieve - behoeften van de 
verschillende vakgebieden. De Raad beveelt derhalve aan om een prospectief observatorium van 
vakgebieden en competenties te creëren dat alle bestaande initiatieven structureert en, zoals in 
Frankrijk en Nederland, als taak heeft te anticiperen op de behoeften om aldus de programma’s 
voor de basisopleiding te kunnen sturen en een continu opleidingsaanbod aan te bieden dat 
aangepast is aan de nieuwe behoeften van de economie. Dit orgaan zou bestaan uit de bevoegde 
overheidsinstanties voor onderwijs, opleiding en onderzoek, de sociale partners en de 
marktspelers voor continue vorming (diensten voor arbeidsbemiddeling en 
opleidingsondernemingen). 

Basisopleiding 

Om nieuwe producten uit te vinden en te produceren, zijn vorsers en gekwalificeerd technisch 
personeel nodig. Er moeten dus meer technici en ingenieurs in ons onderwijs afstuderen. De 
valorisatie van "traditionele" technische en wetenschappelijke opleidingen is inderdaad een 
basisvoorwaarde voor de invoering van nieuwe opleidingssegmenten omdat ze nu reeds voorzien 
in de competentiebehoeften van groene ondernemingen. Dit betekent evenwel nog niet dat de 
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schoolprogramma’s niet moeten worden aangepast wanneer dat nodig is. Het lijkt daarbij 
passend de denkbeelden van duurzame ontwikkeling in de lessen te integreren, vanaf het kleuter- 
tot in het hoger onderwijs. Het prospectief observatorium van vakgebieden en competenties zal 
deze keuzes kunnen sturen.  

Het lijkt eveneens opportuun om het onderricht in ecologie en duurzame ontwikkeling op school 
te veralgemenen. In Duitsland werd bijvoorbeeld een schoolprogramma ingevoerd dat de 
duurzame ontwikkelingswaarden moet integreren en promoten. Dit zou eveneens de gelegenheid 
zijn om de groene vakgebieden te promoten bij het informeren en oriënteren van leerlingen. In 
dit opzicht opent de ontwikkeling van groene activiteiten nieuwe perspectieven voor opleidingen 
met leercontracten en bedrijfsstages, meer bepaald voor ondernemingen die ter zake reeds enige 
kennis hebben verworven 

Continue opleiding 

In het kader van de vergroening van de economie is investeren in continue opleiding cruciaal. 
Gerichte extra eco-opleidingen die het mogelijk maken het huidige competentieniveau van de 
werknemers te vergroenen en op peil te brengen zouden moeten kunnen voorzien in de 
behoeften van de ondernemingen en de overheid.  

Op basis van de prospectieve werkzaamheden kan een opleidingsaanbod worden ontwikkeld, 
bijvoorbeeld in de vorm van specifieke opleidingsmodules voor de verschillende vakgebieden om 
een erkende groene bekwaamheid toe te voegen aan hun competentieprofiel. Deze selectiviteit 
zou zowel bedoeld zijn om de doeltreffendheid van deze opleidingen te verbeteren als om de 
financiële kostprijs ervan te verlagen. De eco-opleidingen zouden door erkende instellingen 
worden georganiseerd en met erkende certificaten worden gevalideerd. Het verwerven en 
overdragen van kennis op de arbeidsplaats mogen evenmin worden vergeten. Ze zouden beter 
kunnen worden gevaloriseerd in het kader van het ontwikkelen en aanpassen van programma’s 
voor het valideren van competenties.  

Het bestaan van een korps van gekwalificeerde lesgevers is uiteraard een basisvoorwaarde. Gelet 
op de nieuwe aspecten van deze competenties die men moet beheersen om ze te kunnen 
overdragen en op de permanente ontwikkeling ervan, moet zeker worden overwogen om 
partnershipformules uit te werken met ondernemingen die voor deze groene 
productietechnologieën en –methodes reeds opgeleid personeel in dienst hebben. Het zou gaan 
om het organiseren van stages of het detacheren van personeel naar opleidingsinstellingen. Het 
opleiden van lesgevers kan ook de gelegenheid zijn om in het kader van mentoraatsprogramma’s 
oudere werknemers een aantrekkelijk vooruitzicht te bieden. 

 Begeleiding van de overgang naar een groene economie 

De vergroening van de economie is een nieuwe potentiële motor voor groei. Zij versnelt echter 
onvermijdelijk de achteruitgang van bepaalde activiteiten. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, maar 
het ziet ernaar uit dat ze zeer belangrijk zal zijn vanwege haar algemene karakter. Nagenoeg alle 
vakgebieden en activiteitstakken zullen er immers mee te maken krijgen; bovendien heeft deze 
verandering plaats in een gemondialiseerde economie waar de concurrentie steeds scherper 
wordt. De revolutie van de informatie- en communicatietechnologieën geeft een idee van de 
impact die we mogen verwachten. Nieuwe vakgebieden worden gecreëerd, andere verliezen aan 
belang. Deze zeer spitstechnologische technieken waren aanvankelijk voorbehouden voor 
bepaalde bedrijfstakken. Ze zijn geleidelijk verspreid in alle activiteiten die hun productieproces 
hebben aangepast om deze nieuwe technologieën te integreren, waarna deze deel zullen 
uitmaken van zowel de professionele als de privésfeer. Bepaalde “leiders” van het begin zijn op 
dit ogenblik verdwenen, talrijke projecten werden vroegtijdig afgebroken en nieuwe marktspelers 
domineren momenteel deze markt. Het zou verkeerd zijn te denken dat dit anders zal zijn voor de 
groene technologieën. Er moeten op zijn minst lessen worden getrokken uit het verleden en er 



16. 

moet voor worden gezorgd dat we de vruchten van de milieumutatie plukken en daarbij de 
economische en sociale kosten beperken. 

De overheden beschikken hierbij over essentiële hefbomen om als facilitator op te treden. 
Sommige ervan, en zeker niet de minste, betreffen andere beleidsdomeinen dan 
werkgelegenheid, zodat de Raad  zich hierover niet omstandig wil uitspreken. In het kader van 
een gemondialiseerde markt zij evenwel opgemerkt dat de regels inzake eerlijke concurrentie 
moeten worden nageleefd. Het industrieel en innovatiebeleid moet bijdragen tot het creëren van 
een snelle ontwikkeling via de coördinatie van projecten in het kader van ontwikkelingspolen, het 
stimuleren van de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling door meer bepaald de 
samenwerking tussen ondernemingen en universiteiten te bevorderen, het aanmoedigen van 
ondernemerschap, enz. De overheid kan er eveneens toe bijdragen de vraag te sturen in de 
richting van milieuvriendelijke goederen en diensten via een communicatiebeleid of de 
subsidiëring van technieken of producten. 

Maar ook het werkgelegenheidsbeleid moet zowel proactief als reactief reageren op de uitdaging 
van de vergroening. 

Verschillende aspecten van het arbeidsrecht dragen nog de sporen van een overwegend 
industriële samenleving met beperkte mobiliteit. Deze vaststelling is algemeen van aard en dus 
niet enkel relevant m.b.t. de mutatie naar een groene economie. Net als andere mutaties, kan 
deze laatste echter worden belemmerd door een aantal factoren : het bestaan van verschillende 
statuten voor verschillende categorieën van werknemers, namelijk arbeiders en bedienden, 
waardoor de mobiliteit tussen bedrijven en functies wordt belemmerd; het bestaan van en de 
aanzienlijke verschillen tussen diverse vormen van arbeidscontracten; de regels inzake 
uitzendarbeid; het tekort aan opleidingsplicht tijdens langere periodes van economische 
werkloosheid, enz. Het verdient aanbeveling om al deze aspecten te herbekijken vanuit de 
bedoeling om op doeltreffende wijze de mutatie naar een groene economie op de arbeidsmarkt 
te begeleiden en een geïntegreerde aanpak te realiseren die de kansen op een vlotte en 
volwaardige loopbaan voor iedereen verhoogt. 

De vergroening van de economie zal herstructureringen met zich brengen. Het behoort tot de 
sociale verantwoordelijkheid van de ondernemingen om met hun werknemers een constante 
dialoog te voeren, vooral in het kader van de invoering van nieuwe technologieën. De 
werkzaamheden van het prospectief observatorium van vakgebieden en competenties zouden 
het ook mogelijk moeten maken om de branches te identificeren waar de activiteit zal slinken en 
te anticiperen op de omscholingsbehoeften van hun werknemers. De basiscompetenties van deze 
werknemers zijn meestal overdraagbaar naar nieuwe activiteitstakken. Alle bestaande 
instrumenten voor de begeleiding van medewerkers die bij herstructureringen werden ontslagen 
of dat dreigen te worden, moeten worden ingezet om het vinden van een nieuwe baan te 
vergemakkelijken. 

De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling werken, via hun traditionele bemiddelaarsrol 
tussen werkgevers en werkzoekenden, actief mee aan de verschuiving van arbeidskrachten naar 
activiteiten in ontwikkeling. Er is voor die diensten ook een belangrijke rol weggelegd via de 
inbreng van hun kennis inzake beroepsopleiding in het prospectief observatorium van 
vakgebieden en competenties. Op basis van de conclusies van dit orgaan zullen ze zelf beter een 
aangepast opleidingsaanbod kunnen plannen en coördineren. 

Zo moeten de kwalificaties van de werkzoekenden en de (nieuwe) behoeften van de 
ondernemingen beter op elkaar worden afgestemd. Dat is van cruciaal belang om de ontwikkeling 
van nieuwe activiteiten niet te belemmeren en om te vermijden dat personen die het slachtoffer 
zijn van herstructureringen, blijvend werkloos worden. Bij de mogelijke stijging van de 
kwalificatiemismatch komt nog de eventuele toename van de geografische mismatch die zich zou 
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voordoen in geval van asymmetrische schokken indien de kwijnende activiteiten geografisch 
geconcentreerd zouden zijn.  

De antwoorden die de regionale werkgelegenheidsdiensten de laatste jaren hebben uitgewerkt 
via een meer intense informatie-uitwisseling over vacatures of door werkzoekenden uit andere 
gewesten te ontvangen voor een opleiding, meer bepaald taalopleidingen, lijken passend. Deze 
samenwerking moet zeker worden aangemoedigd. Ze verkleint mede de regionale verschillen 
inzake de werkgelegenheids- en werkloosheidsgraden. Mobiliteit is en blijft een waarborg om 
gemakkelijker opnieuw werk te vinden, maar dan moeten de werkzoekenden er nog de middelen 
voor hebben. Zoals blijkt uit een eerder verslag van de Raad, hangt de mobiliteit van werknemers 
meer in het bijzonder af van hun scholingsniveau en ligt ze beduidend lager voor 
laaggeschoolden. Ze kan ook problematisch zijn voor banen met atypische werkuren. Hier bestaan 
al oplossingen, zoals de interregionale transportinfrastructuur die door de regionale instanties 
werd gecreëerd om sommige tewerkstellingsgebieden te verbinden met naburige gemeenten met 
een hoge werkloosheid. Naast pendelen, kunnen andere opties worden overwogen om de 
geografische mobiliteit te bevorderen. Het betreft dan bijvoorbeeld hulp bij een nieuwe 
huisvesting (voor beroepsredenen) van werkzoekenden, maar ook van werknemers die worden 
overgeplaatst naar andere productiesites van hun onderneming.  

Tevens dient een migratiebeleid te worden overwogen dat gericht is op hooggeschoolden uit niet-
Europese landen teneinde te voorzien in de behoeften op het vlak van geavanceerde 
vaardigheden waar door lokale arbeidskrachten niet aan kan worden tegemoetgekomen. 

Tot slot dient er te worden over gewaakt dat de groene banen niet van mindere kwaliteit zijn dan 
de traditionele banen. Dit vereist dat de regels inzake veiligheid en hygiëne, arbeidscontract en 
werknemersvertegenwoordiging worden nageleefd, meer in het bijzonder in de nieuwe 
ondernemingen die hierover misschien nog niet voldoende zijn geïnformeerd. 
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Samenvatting 

Na vier opeenvolgende kwartalen van vertraging is de bedrijvigheid in het derde en vierde 
kwartaal van 2009 met respectievelijk 0,7 en 0,3 % toegenomen, waarna ze in het eerste kwartaal 
van 2010 stagneerde met een groei van 0,1 % (flash raming). Gemiddeld over 2009 daalde ze met 
-3,0 %. De kwartaal-op-kwartaal groei van de werkgelegenheid volgde met enige vertraging een 
zelfde neerwaartse beweging en liep terug met -0,4 % in het eerste kwartaal van 2009 en 
vervolgens met -0,3 % in het tweede en derde kwartaal;  het vierde kwartaal van 2009 vertoonde 
een lichte stijging van de werkgelegenheid met 0,1 %. Gemiddeld over 2009 liep de 
werkgelegenheid met 0,4 % terug. Volgens een voorlopige eerste raming van het INR betreffende 
het eerste trimester van 2010, vertoont de kwartaal-op-kwartaal groei nagenoeg geen stijging van 
de in personen uitgedrukte werkgelegenheid. 

De sinds juni 2008 opgetekende opwaartse beweging van het aantal faillissementen heeft zich in 
2009 voortgezet, met nagenoeg 9.500 nieuwe faillissementen, dat is een toename met zowat 13 % 
ten opzichte van 2008. Tijdens de eerste vijf maanden van 2010 verdwenen ruim 4.000 bedrijven, 
dat is een lichte daling ten opzichte van het in de overeenstemmende periode van 2009 
opgetekende aantal faillissementen. Het aantal nieuw opgerichte ondernemingen bleef tijdens de 
eerste vijf maanden van 2010 nagenoeg stabiel ten opzichte van de overeenstemmende periode 
van 2009, een historisch slecht jaar zowel wat betreft het aantal faillissementen als wat betreft de 
oprichting van nieuwe ondernemingen.  

De werkgelegenheidsvooruitzichten op korte termijn kunnen worden gemeten aan de hand van 
het verloop van verschillende indicatoren. 

De daling van de conjunctuurcurve, een vooruitlopende indicator van de economische 
bedrijvigheid, kwam sinds het voorbije voorjaar tot stilstand. In maart 2009 zakte de bruto-
indicator tot het laagste peil dat ooit werd opgetekend. Hij herstelde gestaag tot april 2010. In mei 
2010 daalde hij evenwel met 2,5 procentpunten ten opzichte van de voorgaande maand. Zijn 
niveau blijft onder dat van vóór de recessie in 2008.  

In het kader van haar conjunctuurenquêtes ondervraagt de Nationale Bank de ondernemingen ook 
over hun behoeften inzake arbeidskrachten. In april 2009 kwam een einde aan de continue 
verslechtering van de geaggregeerde (afgevlakte) werkgelegenheidsvooruitzichten en de laatste 
brutogegevens wijzen op een verbetering van de prognoses tot april 2010; in mei volgde opnieuw 
een achteruitgang met 2 punt. Dat overwegend opwaarts profiel wordt met name bevestigd in de 
industrie, maar eveneens, met meer volatiliteit, in de overige bedrijfstakken. Tegelijkertijd is het 
aandeel van de ondernemingen die aangeven dat de ontwikkeling van hun activiteiten wordt 
belemmerd door een gebrek aan geschoolde arbeidskrachten eveneens verkleind tot begin 2009, 
waarna het zich tot eind 2009 nagenoeg op hetzelfde niveau heeft gehandhaafd. Er wordt sinds 
begin 2010 een toename opgetekend van het aantal bedrijven die verklaren met een gebrek aan 
arbeidskrachten te kampen, zowel in de industrie als in de dienstensector. 

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren lag sinds het tweede kwartaal van 2008 tot het 
vierde kwartaal van 2009 onder het tijdens dezelfde periode van het jaar voordien opgetekende 
niveau. Die daling vertraagde in het vierde kwartaal van 2009. Het veranderingspercentage op 
jaarbasis evolueerde van -24 % in het derde kwartaal naar -14 % in het vierde kwartaal. Tijdens 
het eerste kwartaal van 2010 werd een lichte stijging opgetekend ten opzichte van het 
overeenstemmende kwartaal van 2009. De dalende beweging was zeer uitgesproken voor de door 
uitzendarbeiders gewerkte uren met in het tweede kwartaal van 2009 een recorddaling van het 
arbeidsvolume met 35 %, maar vervolgens heeft zich een kentering afgetekend; in het eerste 
kwartaal van 2010 werd de groei van het aantal door uitzendarbeiders gewerkte uren opnieuw 
positief. Wat de uitzendbedienden betreft, daarentegen, is de - later ingezette - daling van het 
aantal gewerkte uren tot het derde kwartaal van 2009 versneld, vooraleer in het vierde kwartaal 
van 2009 en het eerste kwartaal van 2010 geleidelijk te vertragen. 
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De groei van het volume tijdelijke werkloosheid trok in het eerste kwartaal van 2009 bruusk aan 
ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2008; het aantal dagen tijdelijke 
werkloosheid steeg toen met 120 %. Dit snelle tempo handhaafde zich tijdens het tweede kwartaal 
van 2009 en vertraagde vervolgens geleidelijk in de volgende kwartalen. In het eerste kwartaal 
van 2010 werd een lichte vermindering van het volume tijdelijke werkloosheid op jaarbasis 
waargenomen. In april 2010 werden ongeveer 183.000 tijdelijk werklozen opgetekend, waaronder 
6.700 bedienden. 

De in december 2008 ingezette stijging van het aantal niet-werkende werkzoekenden is in 2009 
fors versneld, waarna ze sinds begin 2010 geleidelijk afnam. In mei 2010 telde de RVA 537.000 
werkzoekenden, dat is 13.000 meer dan tijdens dezelfde periode een jaar eerder. In Vlaanderen en 
Brussel telde men respectievelijk 10.000 en 7.000 werklozen meer dan in mei 2009. In Wallonië 
verminderde het aantal werkzoekenden met 3.000 personen op jaarbasis. Het aandeel van de 
werkzoekenden in de beroepsbevolking blijft evenwel hoger in Wallonië en Brussel. Gemiddeld 
werd in die twee gewesten een geharmoniseerde werkloosheidsgraad van respectievelijk 11,2 en 
15,9 % opgetekend, tegen 5 % in Vlaanderen. 

De gevolgen van de crisis voor de vervroegde uittredingen blijven nog moeilijk in te schatten. Voor 
de personen van 50 jaar en ouder werd in 2009 een beperkte stijging van het aantal voltijdse 
brugpensioenen met 1 % opgetekend ten opzichte van 2008 en een toename met 3 % van het 
gemiddelde over de eerste vier maanden van 2010 ten opzichte van het gemiddelde in 2008. Wat 
de klassieke maatregelen inzake de aanpassing van de arbeidstijd betreft, is het aantal 
begunstigden van tijdskrediet of gedeeltelijke loopbaanonderbreking en van thematische 
vakanties in 2009 veel sterker gestegen dan in 2008. Die tendens houdt in de eerste maanden van 
2010 aan.  

De projecties van de Nationale Bank van België voor 2010 en 2011 wijzen op een consolidatie van 
het herstel van de bedrijvigheid. De groei van het bbp zou in 2010 beperkt blijven tot 1,3 % en zou 
in 2011 1,7 % bedragen. De projecties voor de arbeidsmarkt gaan uit van een vernietiging van 
ongeveer 15.000 banen in 2010 en van nagenoeg 1.500 arbeidsplaatsen in 2011. De 
geharmoniseerde werkloosheidsgraad zou in 2010 met 0,3 toenemen tot 8,3 %; hij zou zich in 
2011 stabiliseren op 8,8 %. 
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Inleiding 

Op basis van de traditionele statistieken zoals de werkgelegenheidscijfers uit de nationale 
rekeningen en de arbeidskrachtentelling kan worden nagegaan welke gevolgen de economische 
crisis heeft voor het verloop van de werkgelegenheid. Rekening houdend met de publicatietermijn 
van die statistieken kunnen de aan de gang zijnde ontwikkelingen worden geanalyseerd aan de 
hand van veel sneller beschikbare indicatoren, zoals de conjunctuurenquêtes en de statistieken 
betreffende faillissementen, uitzendarbeid en werkloosheid. Sommige van die indicatoren maken 
een gedetailleerde analyse mogelijk op sectoraal en/of gewestelijk niveau. 

Dit deel van het verslag bevat zeven hoofdstukken. Het eerste behandelt de gegevens van de 
nationale rekeningen, het tweede de faillissementsstatistieken, het derde de resultaten van de 
conjunctuurenquêtes, het vierde andere vooruitlopende indicatoren, namelijk uitzendarbeid, 
tijdelijke werkloosheid en openstaande arbeidsplaatsen; het vijfde hoofdstuk bevat de 
gedetailleerde werkloosheidsstatistieken volgens geslacht, leeftijd, scholingsgraad, branche van 
laatste tewerkstelling, gewest en werkloosheidsduur. Het zesde hoofdstuk behandelt de 
aanpassing van de arbeidstijd en de vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt. Het laatste 
hoofdstuk bevat de prognoses van de NBB inzake de Belgische arbeidsmarkt. 

 
1. VERLOOP VAN DE ACTIVITEIT EN VAN DE WERKGELEGENHEID OP BASIS VAN DE NATIONALE 

REKENINGEN 

Dankzij verschillende vormen van arbeidstijdorganisatie, zoals de vermindering van het aantal 
overuren, het stelsel van tijdelijke werkloosheid, of nog, het wijzigen van het arbeidsstelsel, 
kunnen de ondernemingen de benutting van hun arbeidskrachten beter afstemmen op de 
productiebehoeften. Er wordt dus vastgesteld dat het aantal gewerkte uren eerst op de 
conjuncturele schommelingen reageert, en de werkgelegenheid uitgedrukt in aantal werkenden 
hierop met enkele kwartalen vertraging reageert.  

In België gebeurt de aanpassing van de werkgelegenheid aan de activiteitsschommelingen veeleer 
via het terugschroeven van indienstnemingen dan via ontslagen, onder meer vanwege de aan 
deze laatste verbonden kosten. Deze kosten betreffen niet enkel de ontslagvergoedingen, maar 
ook het verlies van menselijk kapitaal; bovendien kunnen ontslagen het sociaal klimaat in de 
onderneming schaden. Voorts zijn de kosten en termijnen die nodig zijn voor de indienstneming 
van geschoold personeel - wanneer de conjunctuur opnieuw aantrekt - des te groter daar de 
Belgische arbeidsmarkt gekenmerkt wordt door grote mismatches (geografisch en inzake 
scholing) tussen arbeidsaanbod en -vraag. 
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Grafiek 1 - Groei van de activiteit en 
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. het 
voorgaande kwartaal) 
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van 2009. Volgens de eerste voorlopige raming van het INR zou de daling tijdens het eerste 
kwartaal van 2010 0,3 % op kwartaalbasis hebben belopen. 

In de bouwnijverheid werd, na een daling van de activiteit in 2007 en een opleving begin 2008, 
een negatief groeitempo van de bedrijvigheid opgetekend (behalve in het tweede kwartaal van 
2009). Het dieptepunt op kwartaalbasis werd genoteerd aan het einde van 2008. De bedrijvigheid 
nam toe in het tweede kwartaal (+0,9 %), en nam vervolgens opnieuw af in de laatste twee 
kwartalen van 2009. Het verloop van de werkgelegenheid hield in 2007 een vrij snel tempo aan, 
maar vertraagde in 2008. Vanaf het laatste kwartaal van dat jaar werd een banenverlies 
opgetekend, dat in het eerste kwartaal van 2009 een hoogtepunt bereikte. De 
werkgelegenheidsgroei bleef licht negatief in het tweede en derde kwartaal en viel stil in het 
vierde kwartaal van 2009. Volgens de eerste voorlopige raming van het INR zou de daling tijdens 
het eerste kwartaal van 2010 0,3 % op kwartaalbasis hebben belopen. 

In de handel en het vervoer werd het conjuncturele hoogtepunt begin 2007 bereikt. In het derde 
kwartaal van 2008 werd reeds een daling van de activiteit opgetekend; de afname is in het vierde 
kwartaal aanzienlijk verscherpt tot een dieptepunt van 4 % aan het einde van het jaar. In het 
tweede kwartaal van 2009 versnelde de groei, die ook tijdens de laatste twee kwartalen aanhield. 
Het werkgelegenheidsverloop, dat in het derde kwartaal van 2008 nog licht positief was, 
evolueerde in het daaropvolgende kwartaal naar nul. Over heel 2009 daalde de gesalarieerde 
werkgelegenheid met gemiddeld 0,3 % In het eerste kwartaal van 2010 zou ze met 0,2 % zijn 
teruggelopen. 

In de bedrijfstak financiële dienstverlening en diensten aan ondernemingen ging de 
activiteitsgroei vanaf het derde kwartaal van 2008 vertragen. In de eerste twee kwartalen van 
2009 werd hij negatief, waarna hij opnieuw positief werd in de tweede jaarhelft. Parallel daarmee 
liet de werkgelegenheidsgroei, die in 2007 en begin 2008 zeer krachtig was, vervolgens een 
continue vertraging optekenen. De werkgelegenheid daalde met 1,8 % begin 2009, met 1,4 % in 
het tweede kwartaal, met 0,9 % in het derde kwartaal en vertoonde vervolgens een forse 
aangroei van 1,5 % in het vierde kwartaal, die hoofdzakelijk te danken was aan de uitzendarbeid. 
Volgens de eerste raming van het INR zou de gesalarieerde werkgelegenheid in het eerste 
kwartaal van 2010 met 0,1 % zijn gestegen. 
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2. FAILLISSEMENTEN VAN ONDERNEMINGEN

2.1. Faillissementsstatistieken

De opwaartse beweging van het aantal faillissementen, die
zette zich in 2009 voort. In dat jaar werden ruim 9.515 faillissementen opgetekend, dat is een 
toename met bijna 13 % ten opzichte van 2008, een jaar dat reeds werd gekenmerkt door een 
groot aantal faillissementen. Deze
jaren 2002 en 2003, ten tijde van het vorige conjuncturele dieptepunt.
775 bedrijfsfaillissementen. In totaal gingen in de eerste vi
minder ondernemingen failliet 
faillissementen historisch hoog was.

 
Grafiek 3 - Maandelijks verloop van het aantal faillissementen
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Grafiek 4 - Oprichtingen van nieuwe ondernemingen
 
 

 
 
Bron: Graydon (gegevens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).
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Volgens de gegevens van de ADSEI steeg het aantal faillissementen in 2009 met meer dan 21 % in 
de industrie, meer dan 16 % in de bouwnijverheid en met 13 % in de horeca, in vergelijking met 
2008. In de branche "Vervoer en overige diensten" is vooral in de subbranche "Financiële 
activiteiten" het aantal faillissementen met ruim 24 % het sterkst gestegen in vergelijking met 
2008. Over de eerste vier maanden van 2010 is het aantal faillissementen in vergelijking met 
dezelfde periode van 2009 het sterkst gestegen in de branche vervoer en overige diensten (+11 %) 
en in de bouwnijverheid (+5 %), terwijl er vrijwel geen toename was in de verwerkende nijverheid 
en in de handel. In de horeca is het aantal faillissementen zelfs gedaald. 

 
Tabel 1 - Ontwikkeling van het aantal faillissementen volgens de bedrijfstak 
(gecumuleerde maandgegevens, tenzij anders vermeld) 
 

 

2008 
 

2009 
 

Jaar-op-
jaar 

verande-
ringen (%) 

Jan. tot 
april 2009 

Jan. tot 
april 2010 

Verande-
ringen 

% 

       
Landbouw en visserij 137 147 7,3 48 38 -20,8 
Industrie  487 591 21,4 208 211 1,4 
Bouwnijverheid 1.171 1.362 16,3 501 524 4,6 

Handel 2.440 2.593 6,3 912 922 1,1 

Horeca 1.568 1.774 13,1 662 605 -8,6 
Vervoer en overige 
diensten 2.278 2.553 12,1 874 973 11,3 

Niet-bepaalde activiteit 389 407 4,6 156 59 - 

       

Totaal 8.470 9.427 11,3 3.361 3.332 -0,9 
      

  
Bron: ADSEI. 
 
 

2.2. Banenverlies wegens faillissementen van ondernemingen: ramingen van de RVA 

Het Fonds voor de sluiting van ondernemingen, dat onder de RVA ressorteert, stelt ramingen op 
van het banenverlies als gevolg van bedrijfsfaillissementen. Die ramingen berusten op gegevens 
afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen (voor de faillissementen) en van de RSZ 
(voor de desbetreffende personeelsbestanden). Het gaat dus niet om statistieken die worden 
opgesteld op basis van de inschrijvingen van nieuwe werkzoekenden bij de diensten voor 
arbeidsbemiddeling, maar wel om het aantal werknemers die tewerkgesteld zijn in de failliet 
gegane ondernemingen. 

Volgens die ramingen zouden in 2009 bijna 24.000 banen verloren kunnen zijn gegaan als gevolg 
van faillissementen. Dit zou een stijging met bijna 8 % betekenen ten opzichte van 2008. 

In 2009 zouden er als gevolg van faillissementen méér banen verloren zijn gegaan in Vlaanderen, 
meer bepaald een stijging met 6,5 % ten opzichte van 2008, wat vergelijkbaar is met het cijfer 
voor Wallonië (6 %), maar veel lager ligt dan in Brussel (14 %). 

Op het niveau van de bedrijfstakken zou het banenverlies tijdens het jaar 2009 veruit het sterkst 
zijn toegenomen in de industrie, gevolgd door de bouwnijverheid en de bedrijfstak handel, 
banken en verzekeringsmaatschappijen. Méér dan 70 % van het geraamde banenverlies was in 
deze drie bedrijfstakken geconcentreerd.  
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De kleine structuren worden het zwaarst getroffen; méér dan de helft van het geraamde verlies 
aan arbeidsplaatsen wordt in feite opgetekend in bedrijven met minder dan twintig werknemers. 

Volgens de laatste ramingen van het Fonds voor de sluiting van ondernemingen, die betrekking 
hebben op de eerste vijf maanden van 2010, zou het aantal banen dat verloren gaat als gevolg 
van failllissementen, in Vlaanderen met 14 % teruglopen en in Brussel met ongeveer 6 %; in 
Wallonië zou ten opzichte van de overeenkomstige periode van 2009 een stijging met 19 % 
worden opgetekend. Vergelijkt men deze cijfers met het aantal faillissementen, dan blijkt dat over 
de eerste vijf maanden van 2010 in Vlaanderen en Brussel veeleer kleine ondernemingen 
verdwenen zijn; in Wallonië ging het om grotere ondernemingen. 

Deze ramingen moeten omzichtig worden geïnterpreteerd. Er zij immers opgemerkt dat de 
activiteiten van sommige bedrijven, na hun faillissement, integraal of gedeeltelijk worden 
overgenomen, waardoor het banenverlies beperkter uitvalt. 

 
Tabel 2 - Verloop van het potentiële banenverlies als gevolg van faillissementen, naar gewest 
(eenheden, tenzij anders vermeld) 
 

 

2008 2009 

Wijziging 
op 

jaarbasis 
(%) 

Januari 
tot mei 

2008 
Januari tot 
mei 2009 

Januari tot 
mei 2010 

Januari tot 
mei 2010 

(%) 
     
Brussel 4.002 4.567 14,1 1.699 1.604 1.512 -5,7 

Vlaanderen 10.747 11.445 6,5 4.424 5.461 4.690 -14,1 

Wallonië 7.398 7.873 6,4 2.673 3.595 4.286 19,2 

     
Totaal 22.147 23.885 7,8 8.796 10.660 10.488 -1,6 

 

 
 
Bron: RVA. 
 
 

 
  



3. CONJUNCTUURENQUÊTES B

3.1. De synthetische conjunctuurcurve

De algemene synthetische curve van de Nationale Bank 
berekend op basis van de bij een uitgebreid panel van ondernemingen gehouden 
conjunctuurenquêtes. Deze curve is
goed het verloop van de algemene economische groei voorspellen.

 
Grafiek 5 - Algemene synthetische curve
(saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde maandgegevens)
 

 
 
Bron: NBB. 
 

De algemene synthetische curve resulteert uit het gewogen gemiddelde van de corresponderende 
synthetische indicatoren van de industrie,
aan bedrijven. De synthetische curve van iedere bedrijfstak is gebaseerd op een selectie van 
vragen uit de enquête2. Na correctie voor extreme bewegingen via de berekening van een 
voortschrijdend gemiddelde weerspiegelt de afgevlakte synthetische curve met enkele maanden 
vertraging (twee maanden voor de algemene curve) de fundamentele trend van het 
conjunctuurverloop. De neerwaartse tendens, die medio 2007 inzette, sloeg in april 2009 om.
aan het einde van 2008 fors te zijn gedaald, zakte de bruto synthetische curve in maart 2009 tot 
het laagste niveau ooit opgetekend in zijn huidige samenstelling
indicator een continu herstel optekenen. In 
zijn niveau van vóór de recessie in 2008. 

                                                          
2 Voor elke vraag van de enquête wordt een saldo opgemaakt: dit saldo stemt overeen met het verschil tussen het 

percentage ondernemingen die een verbetering meedeelden (positieve 
ondernemingen die een verslechtering meldden (negatieve antwoorden).
negatieve antwoorden zijn, is het saldo van de vraag gelijk aan nul; een saldo van +10 betekent daarentegen dat de
positieve antwoorden 10 procentpunten talrijker zijn dan de negatieve.
rekening gehouden met het relatieve belang van iedere onderneming binnen elke activiteit die in de enquêtes 
wordt onderzocht. De synthetische
gemiddelde van de seizoengezuiverde saldi van de antwoorden.

3  Dat is sinds 1995, aangezien de nieuwe methodologie pas vanaf dat jaar van toepassing is.

ONJUNCTUURENQUÊTES BIJ DE ONDERNEMINGEN 

De synthetische conjunctuurcurve 

De algemene synthetische curve van de Nationale Bank - of conjunctuurbarometer
berekend op basis van de bij een uitgebreid panel van ondernemingen gehouden 

Deze curve is een vooruitlopende indicator in die zin dat de enquêtes vrij 
goed het verloop van de algemene economische groei voorspellen.  

Algemene synthetische curve 
van de antwoorden, seizoengezuiverde maandgegevens) 

De algemene synthetische curve resulteert uit het gewogen gemiddelde van de corresponderende 
synthetische indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid, de handel en de dienstverlening 

De synthetische curve van iedere bedrijfstak is gebaseerd op een selectie van 
Na correctie voor extreme bewegingen via de berekening van een 

de weerspiegelt de afgevlakte synthetische curve met enkele maanden 
vertraging (twee maanden voor de algemene curve) de fundamentele trend van het 
conjunctuurverloop. De neerwaartse tendens, die medio 2007 inzette, sloeg in april 2009 om.

van 2008 fors te zijn gedaald, zakte de bruto synthetische curve in maart 2009 tot 
het laagste niveau ooit opgetekend in zijn huidige samenstelling3.  Tot in april
indicator een continu herstel optekenen. In mei 2010 liep hij terug met 2,5 punt
zijn niveau van vóór de recessie in 2008.  

                   
Voor elke vraag van de enquête wordt een saldo opgemaakt: dit saldo stemt overeen met het verschil tussen het 
percentage ondernemingen die een verbetering meedeelden (positieve antwoorden) en het percentage 
ondernemingen die een verslechtering meldden (negatieve antwoorden). Als er bijvoorbeeld evenveel positieve als 
negatieve antwoorden zijn, is het saldo van de vraag gelijk aan nul; een saldo van +10 betekent daarentegen dat de

procentpunten talrijker zijn dan de negatieve. Bij de berekening van de percentages wordt 
rekening gehouden met het relatieve belang van iedere onderneming binnen elke activiteit die in de enquêtes 

De synthetische indicator wordt vervolgens voor elke bedrijfstak berekend als het rekenkundige 
gemiddelde van de seizoengezuiverde saldi van de antwoorden. 

Dat is sinds 1995, aangezien de nieuwe methodologie pas vanaf dat jaar van toepassing is. 
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3.2. De werkgelegenheidsvooruitzichten in de conjunctuurenquêtes

Na aggregatie van de werkgelegenheidsvooruitzichten voor de bedrijfstakken waarvoor deze 
gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn, 
bouwnijverheid, de dienstverlening aan de ondernemingen en de handel 
op dezelfde manier te wegen als bij de berekening van de algemene synthetische curve 
dat ze al sedert de tweede helft van 2007 teruglopen en eind 2008 aanzienlijk verslechterd zijn.
De onderliggende trend vertoonde in april 2009 echter een ommekeer.
in maart 2009 een keerpunt optekene
laatste brutogegevens wijzen op een grotere volatiliteit, met een daling van bijna 2
na de toename met 0,2 punt in april 

 
Grafiek 6 - Geaggregeerde werkgelegenheidsvooruitzichten
(gewogen gemiddelde van de saldi
 

 
 
Bron: NBB. 
 

In de verwerkende nijverheid namen de afgevlakte werkgelegenheidsvooruitzichten al sinds eind 
2007 af en tijdens de laatste maanden van 2008 zijn ze volledig onderuitgegaan. 
vertraagde de verslechtering en in april 2009 sloeg de neerwaartse tendens om.
heeft zich in het voorjaar gestabiliseerd en is vervolgens gestegen, met in november 2009 een 
duidelijke toename van de indicator met bijna 10
af, na een stijging met 1,7 punt in april en 3,9

De afgevlakte reeks betreffende de werkgelegenheidsvooruitzichten in de ruwbouw van 
gebouwen is sedert begin 2008 voortdurend verslechterd.
het in een trager tempo dan aan het einde van 2008.
brutoreeks zeer volatiel gebleken 
statistieken wijzen op een gestage verbetering
met 1,4 punt toe ten opzichte van april.
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Na aggregatie van de werkgelegenheidsvooruitzichten voor de bedrijfstakken waarvoor deze 
gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn, namelijk de verwerkende nijverheid, de 
bouwnijverheid, de dienstverlening aan de ondernemingen en de handel - door de bedrijfstakken 
op dezelfde manier te wegen als bij de berekening van de algemene synthetische curve 

elft van 2007 teruglopen en eind 2008 aanzienlijk verslechterd zijn.
De onderliggende trend vertoonde in april 2009 echter een ommekeer. De brutogegevens lieten 
in maart 2009 een keerpunt optekenen, waarna de indicator zich onafgebroken herstelde.

te brutogegevens wijzen op een grotere volatiliteit, met een daling van bijna 2
punt in april en met 4,8 punt in maart. 

Geaggregeerde werkgelegenheidsvooruitzichten 
saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde maandgegevens)
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De afgevlakte reeks betreffende de werkgelegenheidsvooruitzichten in de ruwbouw van 
gebouwen is sedert begin 2008 voortdurend verslechterd. De daling zette zich in 2009 voort, zij 
het in een trager tempo dan aan het einde van 2008. Wat de recente ontwikkelingen betreft is de 
brutoreeks zeer volatiel gebleken na het dieptepunt van juni 2009. De laatst beschikbare 
statistieken wijzen op een gestage verbetering sinds oktober 2009. In mei 2010 nam het saldo 
met 1,4 punt toe ten opzichte van april. 
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Het verloop van de werkgelegenheidsvooruitzichten in de branche werken van burgerlijke 
bouwkunde en wegenwerken hangt sterk af van de cyclus van de overheidsinvesteringen en is dus 
minder conjunctuurgevoelig dan de overige bedrijfstakken. De in maart 2008 ingezette daling van 
de afgevlakte curve van de werkgelegenheidsvooruitzichten is in mei 2009 gestopt. De brutoreeks 
vertoonde de jongste maanden een zeer volatiel verloop. In mei 2010 steeg het saldo met 
3,5 punt, na een toename met bijna 2 punt in april en ruim 7 punt in maart. 

Sedert medio 2008 waren de werkgelegenheidsvooruitzichten in de branche dienstverlening aan 
bedrijven neerwaarts gericht. In maart 2009 sloeg die situatie om. Het is tevens vanaf dat tijdstip 
dat de brutoreeks geregeld verbeterd is, met in juni 2009 een opmerkelijke stijging met bijna 
12 punt. De laatste beschikbare gegevens wijzen nog steeds op een fors herstel. Dit saldo is in mei 
2010 met 4 punt gestegen ten opzichte van april. De afgevlakte reeks voor de handel bleef sinds 
medio 2007 neerwaarts gericht maar in mei 2009 vertoonde zij een lichte stijging. De brutoreeks 
voor die branche gaf in april 2009 een zeer scherpe daling te zien, tot het laagste niveau sinds hij 
beschikbaar is. In de daaropvolgende maanden werd in het algemeen een verbetering 
opgetekend. De reeks is echter sterk volatiel en in mei 2010 nam het saldo af met 1,3 punt, na de 
inkrimping met bijna 5 punt in april en de toename met 14 punt in maart. 
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Grafiek 7 - Werkgelegenheidsvooruitzichten in de bedrijfstakken
(saldi van de antwoorden, seizoengezuiverde maandgegevens)
 

 
 
Bron: NBB. 
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3.3. Tekorten aan arbeidskrachten 

De conjunctuurenquêtes van de Nationale Bank bevatten ook een vraag over de belemmeringen 
voor de ondernemersactiviteit als gevolg van een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Die 
vraag, die betrekking heeft op de beoordeling van het productievermogen, wordt in de 
verwerkende nijverheid driemaandelijks en in de bouwnijverheid en de diensten maandelijks 
gesteld.  

Tussen het begin en het einde van 2008 liep de indicator voor de Waalse verwerkende nijverheid, 
na in het tweede kwartaal van 2007 een piek te hebben bereikt en zich in de tweede helft van het 
jaar op een hoog peil te hebben gestabiliseerd, gestaag terug. In het eerste kwartaal van 2009 
vertoonde hij opnieuw een lichte stijging; tijdens de daaropvolgende kwartalen handhaafde hij 
zich op datzelfde niveau. In het eerste kwartaal van 2010 gaf hij een stijging met 3 punten te zien. 
De daling deed zich in Vlaanderen later voor, meer bepaald in het derde kwartaal van 2008, en 
hield er aan tot begin 2009. Vanaf het tweede kwartaal van 2009 is het aandeel van de Vlaamse 
industriële ondernemingen met een tekort aan geschoolde arbeidskrachten licht toegenomen. 

In de bouwnijverheid namen de spanningen, die in 2006 waren opgedoken en zich in 2007 
hadden gehandhaafd, vanaf begin 2008 af. Eind 2008 liep de waarde van de indicator nog terug 
en bleef hij tot mei 2010 nagenoeg onveranderd.  

Het tekort aan arbeidskrachten in de diensten, dat sinds eind 2005 het activiteitsverloop steeds 
meer had afgeremd, stagneerde in 2007 en werd vanaf het derde kwartaal van 2008 minder 
scherp. In het eerste kwartaal van 2009 liet de indicator de grootste daling optekenen sinds 2003, 
toen hij voor het eerst beschikbaar was. De neerwaartse beweging hield tijdens het volgende 
kwartaal aan en kwam vervolgens tot stilstand. In het eerste kwartaal van 2010 vertoonde de 
indicator een lichte verbetering en in april en mei een aanzienlijke stijging. 
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Grafiek 8 - Belemmeringen voor de activiteit 
(aantal van de ondernemingen die 
 

 
 
Bron: NBB. 
¹ Gewogen aan de hand van de 

omzet of de werkgelegenheid
weergegeven om de richting van de 

 
 

 

Belemmeringen voor de activiteit wegens een tekort aan geschoolde arbeidskrachten
ondernemingen die verklaren deze moeilijkheden te ondervinden)1 

aan de hand van de relatieve omvang van de ondernemingen, gemeten 
werkgelegenheid. Het betreft kwartaalgegevens; de maanden april 
om de richting van de meest recente ontwikkelingen aan te geven. 
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4. ANDERE VOORUITLOPENDE

4.1. Uitzendarbeid 

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren verloopt over het algemeen parallel met de 
bedrijvigheid. Na in het tweede kwartaal van 2006 een piek te hebben be
jaarbasis van het totaal aantal door uitzendkrachten gewerkte uren geleidelijk vertraagd en werd 
hij vanaf het tweede kwartaal van 2008 negatief, een terugval die vanaf eind 2008 versnelde en 
gedurende de eerste drie kwartalen 
opgetekend en het veranderingspercentage op jaarbasis steeg van
-16 % in het vierde. Het eerste kwartaal van 2010 vertoont een zeer lichte stijging op jaarbasis van 
de uitzendarbeid. 

 
Grafiek 9 - Verloop van het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren en van de bedrijvigheid
(seizoengezuiverde kwartaalgegevens, veranderingspercentages op jaarbasis)
 

 
 
Bronnen: Federgon, INR, NBB. 
 

De neerwaartse tendens werd zowel b
laatstgenoemden was het effect 
tot uiting. In het eerste kwartaal van 2010 werd jaar
van de uitzendarbeid bij arbeiders, terwijl de daling van de uitzendarbeid bij bedienden nog blijft 
vertragen.  

 

NDERE VOORUITLOPENDE INDICATOREN 

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren verloopt over het algemeen parallel met de 
bedrijvigheid. Na in het tweede kwartaal van 2006 een piek te hebben bereikt, is de groei op 
jaarbasis van het totaal aantal door uitzendkrachten gewerkte uren geleidelijk vertraagd en werd 

vanaf het tweede kwartaal van 2008 negatief, een terugval die vanaf eind 2008 versnelde en 
gedurende de eerste drie kwartalen van 2009 aanhield, waarna een forse vertraging werd 
opgetekend en het veranderingspercentage op jaarbasis steeg van -24 % in het derde kwartaal tot

% in het vierde. Het eerste kwartaal van 2010 vertoont een zeer lichte stijging op jaarbasis van 

Verloop van het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren en van de bedrijvigheid
gezuiverde kwartaalgegevens, veranderingspercentages op jaarbasis) 

tendens werd zowel bij bedienden als bij arbeiders opgetekend, maar voor de 
het effect van de economische recessie meer uitgesproken en kwam eerder 

tot uiting. In het eerste kwartaal van 2010 werd jaar-op-jaar een aanzienlijker stijging
van de uitzendarbeid bij arbeiders, terwijl de daling van de uitzendarbeid bij bedienden nog blijft 
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Grafiek 10 - Door uitzendkrachten gewerkte uren
(seizoengezuiverde kwartaalgemiddelden, 
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4.2. Tijdelijke werkloosheid en crisismaatregelen

De tijdelijke werkloosheid kan onder meer worden gerechtvaardigd door een technisch ongeval, 
door slechte weersomstandigheden of, wat het vaakst voorkomt, door
Terwijl de tijdelijke werkloosheid om sommige redenen zowel van toepassing kan zijn op 
arbeiders als op bedienden (bijvoorbeeld overmacht), kan de tijdelijke werkloosheid om 
economische redenen gewoonlijk enkel worden ingevoerd voor a
voornamelijk handenarbeid uitvoeren en voor uitzendarbeiders

In  het  kader van het Belgische herstelplan nam de federale regering in het voorjaar van 2009 
uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen waarmee de arbeidspresta
verminderd en ontslagen zo veel mogelijk kunnen worden vermeden, waaronder "de tijdelijke 
collectieve regeling van volledige of gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst", die van toepassing is op bedienden.
gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (ten minste twee 
werkdagen per week). De bepaalde duur van de schorsing is in de tijd beperkt
van toepassing op ondernemingen in moeilijkhede
worden met een daling van hun omzet of hun productie 
economische werkloosheid bij de arbeiders ten opzichte van het totaal aantal aan de RSZ 
aangegeven dagen 20 % bedraagt
cao of, bij ontstentenis, een op ondernemingsniveau gesloten cao of een ondernemingsplan 

                                                          
4 Ze mag per kalenderjaar  niet  langer  duren  dan  16  weken  voor  de  volledige  schorsing  en  26  weken  voor  de  

gedeeltelijke schorsing. In het geval van de "klassieke" economische werkloosheid voor arbeiders, daarentegen, kan 
de regeling na verloop van tijd worden verlengd door een v

5  Dit criterium ter definitie van een onderneming in moeilijkheden is vanaf januari
een daling met 20% van de omzet in een jaar tijd.

Door uitzendkrachten gewerkte uren 
kwartaalgemiddelden, veranderingspercentages op jaarbasis) 

Tijdelijke werkloosheid en crisismaatregelen 

De tijdelijke werkloosheid kan onder meer worden gerechtvaardigd door een technisch ongeval, 
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Terwijl de tijdelijke werkloosheid om sommige redenen zowel van toepassing kan zijn op 
arbeiders als op bedienden (bijvoorbeeld overmacht), kan de tijdelijke werkloosheid om 
economische redenen gewoonlijk enkel worden ingevoerd voor arbeiders, voor studenten die 
voornamelijk handenarbeid uitvoeren en voor uitzendarbeiders.  
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van hun omzet of hun productie met 15 %5 in een jaar tijd, 
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Dit criterium ter definitie van een onderneming in moeilijkheden is vanaf januari 2010 gewijzigd. Voordien was het 
een daling met 20% van de omzet in een jaar tijd. 
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vallen. Tijdens de periode met verminderde arbeidsprestaties ontvangen de werknemers, naast 
de RVA-uitkering, een aanvullende financiële vergoeding van de werkgever om het 
inkomensverlies te beperken. 

De werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is 
nog steeds opgenomen in de statistieken van de gesalarieerde werkgelegen
volume aan gewerkte uren neemt evenwel af als gevolg van de tijdelijke werkloosheid

Naast het aantal betalingen (fysieke eenheden
in budgettaire eenheden of daggemiddelden. Het aantal ui
maand wordt uitgedrukt als een gedeelte van het totale aantal uitkeringsdagen tijdens die maand

Na van  begin  2006  tot  het  tweede  kwartaal  van  2007  een  daling  te  hebben  vertoond,  is  de  
tijdelijke werkloosheid blijven toenem
van 2008, met een stijging jaar
van 2009, toen het volume aan tijdelijke werkloosheid telkens met ongeveer 120
Tijdens de zomermaanden steeg het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in een minder snel 
tempo, namelijk met gemiddeld ongeveer 68
bedrijvigheid in het derde kwartaal. Die vertraging van de toename van de werkloosheid werd in
het vierde kwartaal van 2009 bevestigd, met een veranderingspercentage op jaarbasis dat 
terugliep tot 34 %. In het eerste kwartaal van 2010 werd voor het eerst sinds 2007 jaar
een daling opgetekend. Gemiddeld beschouwd over de eerste vier maanden 
meer dan 230.000 arbeiders gebruik van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid. 

Wat de in de tweede helft van 2009 ingevoerde 
voor bedienden betreft, liep het aantal gerechtigde bedien
bedroeg, de daaropvolgende maanden gestaag terug. Gemiddeld waren er tijdens de eerste 
maanden van 2010 ongeveer 8.000 bedienden van wie de arbeidsovereenkomst tijdelijk was 
geschorst. Volgens de situatie aan het einde van april 2010 zijn, sedert de inwerkingtreding van 
het stelsel van crisisopschorting, 17.816 verschillende bedienden voor ten minste één dag bij 
1.916 bedrijven in tijdelijke werkloosheid ondergebracht
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De werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is 
nog steeds opgenomen in de statistieken van de gesalarieerde werkgelegen
volume aan gewerkte uren neemt evenwel af als gevolg van de tijdelijke werkloosheid

Naast het aantal betalingen (fysieke eenheden), kan de tijdelijke werkloosheid worden uitgedrukt 
in budgettaire eenheden of daggemiddelden. Het aantal uitkeringsdagen voor een bepaalde 
maand wordt uitgedrukt als een gedeelte van het totale aantal uitkeringsdagen tijdens die maand
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vallen. Tijdens de periode met verminderde arbeidsprestaties ontvangen de werknemers, naast 
een aanvullende financiële vergoeding van de werkgever om het 

De werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk geschorst is worden 
nog steeds opgenomen in de statistieken van de gesalarieerde werkgelegenheid; het totale 
volume aan gewerkte uren neemt evenwel af als gevolg van de tijdelijke werkloosheid.  
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De naar bedrijfstak opgesplitste statistieken van de tijdelijke werkloosheid zijn beschikbaar met 
een vertraging van enkele maanden ten opzichte van de totale reeksen. De situatie per bedrijfstak 
kan dus maar tot december 2009 worden onderzocht. 

Die zogenoemde "gecontroleerde" gegevens, die afkomstig zijn van een andere bron dan de 
betalingsstatistieken, omvatten niet de specifieke crisismaatregel van de regeling tot schorsing 
van de arbeidsovereenkomst, die van toepassing is op de bedienden. 

Uit de gecontroleerde gegevens blijkt dat de aanwending van de tijdelijke werkloosheid 
gemiddeld over 2009 het vaakst voorkwam in de verwerkende nijverheid en de bouwnijverheid, 
waarin proportioneel meer arbeiders werkzaam zijn dan in de andere bedrijfstakken.  

 
Tabel 3 - Tijdelijke werkloosheid: opsplitsing naar bedrijfstak 
(budgettaire eenheden, jaargemiddelde 2009) 
 

Bedrijfstak Aandeel in de tijdelijke werkgelegenheid (% van het totaal) 
Landbouw, bosbouw en visserij  1,4 
Extractieve nijverheid  3,0 

Verwerkende nijverheid  45,8 
Bouwnijverheid  26,7 
Elektriciteit, gas,water  0,0 

Handel, banken, verzekeringen  1,4 
Vervoer, communicatie  4,6 
Diensten  11,5 

Onbepaald  5,7 

  
 
Bron: RVA. 
 
 

In het vierde kwartaal van 2009 nam het beroep op tijdelijke werkloosheid in de verwerkende 
nijverheid opnieuw aanzienlijk toe, namelijk met 46 % in budgettaire eenheden (te weten in 
arbeidsvolume) ten opzichte van het overeenstemmende kwartaal van 2008, wat evenwel 
duidelijk trager is dan in het voorgaande kwartaal, toen de jaar-op-jaarstijging nog 147 % bedroeg. 
Tijdens dezelfde periode ging de aanwending van tijdelijke werkloosheid in de bouwnijverheid 
met 8 % omhoog, terwijl ze tijdens het derde kwartaal van 2009 met 14 % was afgenomen. De 
tijdelijke werkloosheid voor arbeiders bleef eveneens stijgen in de branche vervoer en 
communicatie (een toename met 71 % in het vierde kwartaal van 2009), in de dienstensector 
(33 %) en in mindere mate in de bedrijfstak handel, banken en verzekeringen (15 %). 

Op gewestelijk niveau liet Vlaanderen in het tweede kwartaal van 2009 jaar-op-jaar de snelste 
stijging optekenen (+157 %), gevolgd door Wallonië (89 %) en Brussel (45 %). De relatieve 
specialisaties inzake bedrijvigheid verklaren die uiteenlopende ontwikkelingen, ook gelet op het 
feit dat de tijdelijke werkloosheid gedurende die periode enkel toegankelijk was voor arbeiders. 
Vanaf het derde kwartaal van 2009 werd in de drie gewesten een vertraging van de groei van het 
volume aan tijdelijke werkloosheid opgetekend. In budgettaire eenheden is deze groei tijdens het 
eerste kwartaal van 2010 in Vlaanderen jaar-op-jaar zelfs opnieuw negatief geworden (-7 %), 
maar in Wallonië en Brussel bleef hij positief met respectievelijk 6 % en 17 %. 

  



 

 
Grafiek 12 - Verloop van de tijdelijke werkloosheid in de gewesten
(brutokwartaalgegevens, veranderingsperce
 

 
 
Bron: RVA. 
 

Een andere in het voorjaar genomen crisismaatregel is de individuele en tijdelijke vermindering 
van de arbeidsprestaties– ook «
private sector op dezelfde voorwaarden als voor de maatregel inzake schorsing van de 
arbeidsovereenkomst, onder meer wat de daling van de omzet en de tijdelijke werkloosheid 
betreft. Om dat instrument te mog
of bediende) daarmee evenwel wel instemmen. De arbeidsduurverminderingen belopen een 
vijfde of de helft van de werktijd voor een maximale periode van zes maanden. Vanaf de invoering 
van het stelsel tot 30 april 2010, namen in totaal 3.741 
777 ondernemingen crisistijdskrediet. Dit nieuwe instrument komt bovenop de bestaande 
maatregelen aan de hand waarvan de arbeidsduur kan worden verminderd, zoals het gedeeltelijk 
tijdskrediet, die aan de orde komen in hoofdstuk 6. 

De tijdelijke vermindering van de arbeidsduur, ten slotte, omvat een collectieve 
arbeidsduurvermindering voor alle werknemers van een onderneming of voor een specifieke 
categorie van werknemers binnen het bedr
een vijfde of een vierde minder en ontvangen een financiële compensatie van de werkgever. Deze 
geniet dan een verlaging van de werkgeversbijdragen. De persoonlijke instemming van de 
werknemer is niet nodig, maar een cao op bedrijfsniveau is wel een voorafgaande vereiste.

Die crisismaatregelen zijn van toepassing sinds de maand juni
30 september 2010. 

 

Verloop van de tijdelijke werkloosheid in de gewesten 
(brutokwartaalgegevens, veranderingspercentages van de budgettaire eenheden op jaarbasis)

Een andere in het voorjaar genomen crisismaatregel is de individuele en tijdelijke vermindering 
ook « crisistijdskrediet » genoemd. Die regeling is van toepassing in de 

private sector op dezelfde voorwaarden als voor de maatregel inzake schorsing van de 
arbeidsovereenkomst, onder meer wat de daling van de omzet en de tijdelijke werkloosheid 
betreft. Om dat instrument te mogen gebruiken, moet de werknemer (voltijds werkende arbeider 
of bediende) daarmee evenwel wel instemmen. De arbeidsduurverminderingen belopen een 
vijfde of de helft van de werktijd voor een maximale periode van zes maanden. Vanaf de invoering 
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maatregelen aan de hand waarvan de arbeidsduur kan worden verminderd, zoals het gedeeltelijk 
rediet, die aan de orde komen in hoofdstuk 6.  

De tijdelijke vermindering van de arbeidsduur, ten slotte, omvat een collectieve 
arbeidsduurvermindering voor alle werknemers van een onderneming of voor een specifieke 
categorie van werknemers binnen het bedrijf. Voltijds werkende arbeiders en bedienden werken 
een vijfde of een vierde minder en ontvangen een financiële compensatie van de werkgever. Deze 
geniet dan een verlaging van de werkgeversbijdragen. De persoonlijke instemming van de 

ig, maar een cao op bedrijfsniveau is wel een voorafgaande vereiste.

Die crisismaatregelen zijn van toepassing sinds de maand juni 2009 en werden verlengd tot 
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Kader: Effecten van de stelsels van arbeidsduurvermindering op de 

Via de stelsels van arbeidsduurvermindering kan het inkomen van de werknemers die 
werkuren verminderen, worden ondersteund. De logica om soortgelijke regelingen in te voeren is 
het vermijden van «buitensporige» ontslagen, d.w.z. wanneer
moeilijkheden, in de afwezigheid van 
maken aan de arbeidsovereenkomsten van al hun personeelsleden of van een gedeelte van hun 
personeelsleden, terwijl die arbeidsplaatsen 

Ondanks de ernst van de economische en financiële crisis, steeg de werkloosheid in vele Europese 
landen maar in relatief geringe mate. De voor België door Eurostat berekende geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad beliep in  april  2010  8,
voordien. België vertoont daarmee één van laagste stijgingspercentages van de EU, samen met 
Luxemburg en Duitsland. De stijging over twee jaar was immers in de EU veel sterker, met zowat 
2,9 procentpunten, met een geharmoniseerde werkloosheidsgraad die aldus 9,7
werkloosheid nam vooral toe in de Baltische
was nagenoeg een vijfde van de beroepsbevolking in april 2010 op zoek naar werk

 
Geharmoniseerde werkloosheidsgraad
(personen van 15 jaar en ouder, seizoengezuiverde gegevens)
 

  
 
Bron: EC. 
¹ Door Eurostat aangepaste reeks. 
2 In procenten van de beroepsbevolking. De gegevens hebben betrekking op de maand april 2010, behalve voor Estland en 

Litouwen, waarvoor het de gegevens van maart 2010 betreft, het Verenigd Koninkrijk, waarvoor het gaat om f
voor Griekenland en Roemenië, waarvoor de gegevens betrekking hebben op december 2009.

3 In procentpunten. 

 

Kader: Effecten van de stelsels van arbeidsduurvermindering op de werkgelegenheid

Via de stelsels van arbeidsduurvermindering kan het inkomen van de werknemers die 
worden ondersteund. De logica om soortgelijke regelingen in te voeren is 
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de arbeidsovereenkomsten van al hun personeelsleden of van een gedeelte van hun 
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Die matige stijging van de werkloosheid in de Europese landen komt deels door de vermindering 
van het aantal per persoon gewerkte 
toegeschreven aan de door de regeringen genomen specifiek
zeker ertoe bijgedragen. De OESO (2010) heeft een analyse verricht op basis van een set van 
informatie op het niveau van de bedrijfstakken in een groot aantal landen om het effect van de 
diverse stelsels van arbeidsduurvermindering tijdens de huidige recessie te ramen. De resultaten 
tonen aan dat die regelingen op korte termijn hun doel lijken te hebben bereikt. Met
hebben ze de gevoeligheid van de werkgelegenheid bij arbeiders en van de vaste banen voor de 
schommelingen van de bedrijvigheid verminderd en de gevoeligheid van de gewerkte uren 
vergroot.  

 
Gevolgen van de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering 
(in procenten van het aantal dankzij die maatregel behouden vaste banen, ramingen)
 

 
Bron: OESO. 
 

 

De belangrijkste effecten in termen van door die maatregelen geredde vaste banen werden bij de 
Europese landen opgetekend in 
ramingen erop dat de stelsels inzake arbeidsduurvermindering het hebben mogelijk gemaakt de 
terugval van de vaste banen met nagenoeg 1,3
waarin soortgelijke regelingen niet beschikbaar waren geweest.

De OESO beklemtoont dat de geleidelijke afschaffing van die tijdelijke regelingen ter 
ondersteuning van de werkgelegenheid
crisis, deel moet uitmaken van het proces tot normalisering van het beleid in het licht van de exit 
uit de crisis. Er is immers een afweging tussen de noodzaak om de effecten van de crisis op korte 
termijn te temperen en die om te zorgen voor de goede allocatie van de middelen op lang
termijn. 

De initiatieven die er hebben toe bijgedragen ontslagen tijden de recessie te voorkomen kunnen 
immers op langere termijn de groei afremmen, door de normale herverdelingen van de 

Die matige stijging van de werkloosheid in de Europese landen komt deels door de vermindering 
van het aantal per persoon gewerkte uren. Het verloop daarvan kan niet volledig worden 
toegeschreven aan de door de regeringen genomen specifieke crisismaatregelen, maar ze hebben 
zeker ertoe bijgedragen. De OESO (2010) heeft een analyse verricht op basis van een set van 

veau van de bedrijfstakken in een groot aantal landen om het effect van de 
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hebben ze de gevoeligheid van de werkgelegenheid bij arbeiders en van de vaste banen voor de 
schommelingen van de bedrijvigheid verminderd en de gevoeligheid van de gewerkte uren 

Gevolgen van de maatregelen inzake arbeidsduurvermindering voor de werkgelegenheid
(in procenten van het aantal dankzij die maatregel behouden vaste banen, ramingen) 

  

De belangrijkste effecten in termen van door die maatregelen geredde vaste banen werden bij de 
Europese landen opgetekend in België, Finland en Italië. In het geval van België, duiden de 
ramingen erop dat de stelsels inzake arbeidsduurvermindering het hebben mogelijk gemaakt de 
terugval van de vaste banen met nagenoeg 1,3 % te temperen, in vergelijking met een scenario 
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ondersteuning van de werkgelegenheid, die werden genomen om het hoofd te bieden aan de 
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termijn te temperen en die om te zorgen voor de goede allocatie van de middelen op lang

De initiatieven die er hebben toe bijgedragen ontslagen tijden de recessie te voorkomen kunnen 
immers op langere termijn de groei afremmen, door de normale herverdelingen van de 
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productiefactoren naar de meest dynamische sectoren en bedrijvigheden te voorkomen. 

De Belgische autoriteiten hebben getracht de combinatie van de regelingen inzake 
arbeidsduurvermindering met een periode van opleiding of bijscholing voor de werknemers welke 
die regelingen genieten, te bevorderen. Men kan niet anders dan vaststellen dat de vraag naar die 
opleidingen, zowel van de werkgevers als van de werknemers, geringer was dan verwacht. Naast 
de organisatorische moeilijkheden, kan zulks ook de afspiegeling zijn van enige kortzichtigheid van 
de marktdeelnemers ten opzichte van de noodzaak van levenslang leren. 

 

Een andere crisismaatregel, het "Win-Win" aanwervingsplan, werd in januari 2010 door de 
federale regering goedgekeurd. Deze tijdelijke maatregel is in eerste instantie gericht op 
werkzoekenden die jonger zijn dan 26 jaar, uitkeringsgerechtigde werklozen van ten minste 
50 jaar en uitkeringsgerechtigde werklozen die sedert 1 à 2 jaar werkzoekend zijn. Het doel ervan 
is het vergemakkelijken van hun indienstneming door de aanwervingskosten te drukken via de 
activering van de werkloosheidsuitkering. De werkzoekende die in het kader van dat plan wordt 
aangeworven, heeft zolang hij werkt recht op een werkuitkering die tot € 1.100 per maand kan 
belopen. De werkgever mag het bedrag van die uitkering aftrekken van het te betalen nettoloon. 
Dit voordeel wordt toegekend voor een periode van maximaal 2 jaar. De werkgever kan dat 
voordeel eventueel combineren met andere maatregelen die de werkgeversbijdragen voor de 
sociale zekerheid verlagen. 

Begin juni waren al 14.657 verschillende arbeidsovereenkomsten gesloten volgens dit stelsel. 
Jonge werkzoekenden profiteren het meest van die maatregel, met 9.187 
arbeidsovereenkomsten, waarvan een meerderheid voor laaggeschoolde jongeren. Voor 
werknemers van ten minste 50 jaar werden 1.965 arbeidsovereenkomsten geteld. 

Dergelijke werkgelegenheidssubsidies kunnen aanzienlijke "meevallereffecten" teweegbrengen. 
Om deze effecten in te dammen en om te voorkomen dat de regeling door werkgevers wordt 
gebruikt met als voornaamste doel het ontvangen van subsidies, bepaalt de wet dat na een klacht 
moet worden nagegaan of de werknemer werd aangeworven ter vervanging van en in dezelfde 
aard als een ontslagen werknemer. Wanneer herhaaldelijk feiten van die aard worden 
geconstateerd bij eenzelfde werkgever, kan hem het recht op die maatregel worden ontzegd. 

Daarnaast besloot de Vlaamse regering een overbruggingspremie toe te kennen vanaf maart 2009 
tot 31 december 2010. Deze premie compenseert een gedeelte van het inkomensverlies voor 
werknemers van bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering, die zich bereid verklaren hun 
arbeidsduur te verminderen om ontslagen te vermijden en die bijgevolg loonverlies lijden.  

Om het effect en de reikwijdte van de overbruggingspremie te optimaliseren, heeft de Vlaamse 
Regering onlangs enkele wijzigingen aangebracht aan dit besluit. Zo is het begrip “onderneming in 
moeilijkheden of in herstructurering” verruimd, de duurtijd van de premie verlengd tot 
18 maanden en staat de regeling thans open voor werknemers met een laag inkomen die hun 
arbeidstijd verminderen via het federale stelsel van collectieve arbeidsduurvermindering. 
Bovendien worden de begunstigden van de premie aangemoedigd een opleiding te volgen tijdens 
de periode waarin ze hun arbeidsduur verminderen. Sedert de invoering van de premie vroegen 
17.089 werknemers in 583 bedrijven een overbruggingspremie aan (situatie april 2010). Meer dan 
de helft van de toegekende premies heeft betrekking op een arbeidsduurvermindering met 20 %, 
43 % op een vermindering met 10 % en amper 1,8 % wordt toegekend voor een vermindering van 
de werktijd met 50 %. Deze gegevens dateren van vóór de recente aanpassingen en vormen dus 
wellicht een onderschatting.  
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4.3. Vacatures 

De door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling meegedeelde statistieken over het 
aantal vacatures zouden een raming moeten bieden van het verloop van de niet-beantwoorde 
vraag naar arbeid. Aangezien een aanzienlijk gedeelte van de werkaanbiedingen verloopt via 
andere kanalen dan de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling en dan ook over het 
algemeen niet geregistreerd is, is het verkregen beeld maar gedeeltelijk en is niet enkel 
afhankelijk van de grootte van het marktaandeel van die diensten maar ook van de verandering 
ervan in de tijd. Het is ook duidelijk dat de omvang van de arbeidsmarkt van elk gewest het aantal 
ontvangen werkaanbiedingen beïnvloedt. Bovendien hanteert elke dienst zijn eigen methodologie 
ter zake en die wordt regelmatig aangepast en verfijnd, wat een weerslag heeft op de betrokken 
tijdreeksen. 

Enkel de werkaanbiedingen van het normaal economisch circuit zonder de uitzendarbeid werden 
in aanmerking genomen, teneinde de categorieën die het totaal kunnen vertekenen te beperken 
en een concept te hanteren die een vergelijking tussen de gewesten mogelijk maakt. Dat circuit 
sluit de aanbiedingen met betrekking tot werkgelegenheidsmaatregelen uit, alsook die uit het 
buitenland of nog die afkomstig van de intergewestelijke uitwisseling. Met name voor de 
uitzendsector worden een groot aantal overlappingen opgetekend, omdat de werkgevers vaak 
een beroep doen op verscheidene uitzendkantoren om geschikte kandidaten te vinden. 

Tijdens de vijf eerste maanden van 2010 steeg het aantal door de VDAB ontvangen vacatures met 
7 % ten opzichte van het niveau van de tijdens de overeenstemmende periode van 2009 
ontvangen aanbiedingen. In Brussel beliep de toename van het aantal vacatures 8 % op dezelfde 
periode. In Wallonië vertoonde het aantal aanbiedingen een toename van 2 %. 

De meeste ontvangen werkaanbiedingen worden effectief ingevuld, maar uiteindelijk blijven er 
een aantal over die niet worden ingevuld en evenmin worden ingetrokken. In mei 2010 noteerden 
Actiris, FOREM en de VDAB aldus respectievelijk 2.765, 6.855 en 40.399 openstaande vacatures.  

De openstaande vacatures vormen een niet te verwaarlozen potentieel reservoir aan 
arbeidsplaatsen, met name voor beroepen zoals de zorgverleners, de kantoorbedienden, de 
vertegenwoordigers, het onderhoudspersoneel, de beroepen uit de horeca, enz. 

De structurele factoren die ten grondslag liggen aan de mismatch tussen vraag naar het aanbod 
van arbeid kunnen kwantitatief van aard zijn, kwalitatief of gerelateerd aan ongunstige 
arbeidsomstandigheden; meestal betreft het een combinatie daarvan. Op basis van de gegevens 
van 2008 wordt in Vlaanderen voor de meeste knelpuntberoepen in de eerste plaats verwezen 
naar het gebrek aan kandidaten. In Wallonië lijden nagenoeg alle knelpuntberoepen onder een 
tekort aan kandidaten, naast meestal, zoals in Vlaanderen, kwalitatieve lacunes of problemen in 
verband met de arbeidsomstandigheden. In Brussel worden voor de helft van de 
knelpuntberoepen kwantitatieve problemen aangevoerd, maar ze gaan altijd samen met andere 
factoren.  
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Grafiek 13 - Door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling
(eenheden) 
 

 
 
Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB. 
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5. WERKLOOSHEID 

Vanaf eind 2007 is de daling van de werkloosheid op jaarbasis aanhoudend vertraagd en sinds 
december 2008 komt het absolute aantal werklozen boven dat van het voorgaande jaar uit; 
daarna nam het ononderbroken toe ten opzichte van 12 maanden eerder. De stijging op jaarbasis 
(in brutotermen) bedroeg nog 13.000
die in de voorgaande maanden. In totaal waren er 537.000
2010. Sedert februari 2010 loopt het totale aantal werkzoekenden van 
andere terug, op basis van seizoengezuiverde gegevens.

 
Grafiek 14 - Verloop van de werkloosheid in België
 
 

 
 
Bron: RVA. 
¹ De invloed van de methodologische veranderingen tijdens de beschouwde periode op het verloop 

de reeks kan niet worden gecorrigeerd. Die veranderingen omvatten onder meer de afschaffing van de 
stempelcontrole eind 2005 en de aanpassing, in juni 2007, van de criteria om te worden beschouwd als 
niet-werkende werkzoekende in Wallonië. De veranderi
begin 2007 en medio 2008 niet meer door die wijzigingen beïnvloed.

 
 

                                                          
6 Het betreft hier de uitkeringsgerechtigde volledig 

alsook de andere verplicht of vrijwillig ingeschreven werkzoekenden.
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2010. Sedert februari 2010 loopt het totale aantal werkzoekenden van de ene maand tot de 
andere terug, op basis van seizoengezuiverde gegevens. 

Verloop van de werkloosheid in België¹ 

De invloed van de methodologische veranderingen tijdens de beschouwde periode op het verloop 
de reeks kan niet worden gecorrigeerd. Die veranderingen omvatten onder meer de afschaffing van de 
stempelcontrole eind 2005 en de aanpassing, in juni 2007, van de criteria om te worden beschouwd als 

werkende werkzoekende in Wallonië. De veranderingen op jaarbasis worden vanaf respectievelijk 
begin 2007 en medio 2008 niet meer door die wijzigingen beïnvloed. 

                   
Het betreft hier de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, exclusief de niet-werkzoekende oudere werklozen, 
alsook de andere verplicht of vrijwillig ingeschreven werkzoekenden. 
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Voor België kan de ontwikkeling van het aantal werkzoekenden, op basis van de RVA-statistieken, 
worden opgesplitst naar geslacht, leeftijd, gewest, bedrijfstak7, scholingsniveau en 
werkloosheidsduur. Verderop in de tekst wordt toelichting verschaft bij het verloop voor deze 
groepen op jaarbasis. De vergelijking van deze jaar-op-jaarontwikkelingen doorheen de tijd moet 
evenwel worden genuanceerd, omdat zowel 2009 als 2010 zwaar werd beïnvloed door de 
economische crisis, terwijl het conjunctuurklimaat in een groot gedeelte van 2008 nog sereen 
was. 

Het aantal mannelijke werkzoekenden ging vanaf november 2008 omhoog, terwijl het voor de 
vrouwen iets later begon te stijgen, namelijk vanaf februari 2009. In mei 2010 waren er 
3.000 vrouwelijke werklozen meer dan het voorgaande jaar, terwijl voor de mannen een toename 
met 10.000 werklozen werd opgetekend. In augustus 2009 werd een piek bereikt van 
48.000 extra mannen die op zoek waren naar een baan. Door die ontwikkelingen zijn er vanaf 
begin 2009 meer mannen werkloos dan vrouwen8, wat nog nooit eerder was voorgekomen 
sinds 1982, het jaar waarin de gegevens per geslacht beschikbaar werden. In mei 2010 waren 
278.000 mannen en 259.000 vrouwen op zoek naar werk. 

Het aantal werklozen van 25 jaar en ouder, die in mei 2010 meer dan 80 % van het totale aantal 
niet-werkende werkzoekenden uitmaakten, is vanaf begin 2009 regelmatig toegenomen, hoewel 
het stijgingstempo vertraagde vanaf januari 2010. Tegelijkertijd groeide de jongerenwerkloosheid 
in 2009 op jaarbasis met 13.000 personen. Dit groeitempo verzwakte eveneens vanaf begin 2010. 
In relatieve termen steeg het aantal jonge werklozen, die sneller door een recessie worden 
getroffen, sterker dan voor de overige leeftijdscategorieën, maar het is ook de groep die het 
vroegst profiteerde van de afname van de werkloosheid, met in mei (vrijwel) een nulgroei op 
jaarbasis. 

Het werkloosheidsverloop verschilt duidelijk volgens het gewest. Door het grotere aantal banen in 
de private sector is de werkloosheid in Vlaanderen het meest conjunctuurgevoelig. In dit gewest 
neemt de werkloosheid op jaarbasis sinds december 2008 toe. In mei 2010 werd, ondanks een 
uitgesproken vertraging vanaf eind 2009, nog een stijging met 10.000 personen opgetekend ten 
opzichte van het voorgaande jaar. In Wallonië9, daarentegen, kwam de toename van de 
werkloosheid later op gang, namelijk in maart 2009. Vanaf mei bleef het groeitempo relatief 
stabiel; in mei 2010 liep het aantal werklozen zelfs met 3.000 personen terug in vergelijking met 
de overeenstemmende maand van 2009. In maart 2010 telde de Duitstalige Gemeenschap van 
België 2.668 werkzoekenden. In Brussel deed zich vanaf februari 2009 een stijging van de 
werkloosheid voor, die daarna nog verscherpte. In mei 2010 waren er ten opzichte van mei 2009 
7.000 extra werkzoekenden.  

Niettemin blijft het aandeel van de werkzoekenden in de beroepsbevolking ruimschoots hoger in 
Wallonië en vooral in Brussel. Gemiddeld in 2009 bedroeg de geharmoniseerde 
werkloosheidsgraad in die twee gewesten respectievelijk 11,2 en 15,9 %, tegen 5 % in Vlaanderen. 

In december 2008 sloeg de daling op jaarbasis van het aantal werklozen die voorheen in de 
dienstenbranches werkten10, om in een stijging die aanzienlijk opliep tot januari 2010 en daarna 
minder krachtig toenam. In mei 2010 telde men nog 6.000 werklozen meer dan in mei 2009. Dit 
zou te verklaren zijn door het werkloos worden van werknemers die voorheen in de uitzendarbeid 
en de financiële sector werkten. Werkzoekenden uit de dienstensector vertegenwoordigen meer 
dan de helft van het totaal. Tijdens diezelfde maand nam het aantal werklozen die voorheen in de 

                                                           
7 Volgens de bedrijfstak waarin de betrokkenen werkzaam waren vóór ze werkzoekend werden. 
8 Met uitzondering van de maanden juli en augustus. 
9 In juni 2007 werden de criteria om als niet-werkende werkzoekende te worden beschouwd, in Wallonië aangepast. 

De daaruit voortvloeiende breuk in de reeks impliceert dat het beeld van een aanzienlijke daling van het aantal 
werkzoekenden tijdens de periode van juni 2007 tot mei 2008 mogelijk daardoor werd beïnvloed. 

10  Er kan worden verwacht dat de werkgelegenheid in de marktdiensten sterker onderhevig is aan 
conjunctuurschommelingen dan die in de niet-marktdiensten.  
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Grafiek 15 - Verloop van de werkloosheid in België
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar en 
werkloosheidsstructuur, in procenten, tijdens de laatste beschikbare maand
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De gegevens die worden opgemaakt op grond van het scholingsniveau en de werkloosheidsduur 
zijn maar vanaf januari 2006 en voor de veranderingen op jaarbasis vanaf januari 2007 
beschikbaar. Die periode is echter groot genoeg om de conjunctuuromslag te omvatten. 

Voor de middengeschoolden (dat zijn de gediplomeerden van het secundair onderwijs die geen 
diploma van hoger onderwijs hebben en die ongeveer 57 % van het totale aantal niet-werkende 
werkzoekenden uitmaken) nam het aantal werklozen als eerste toe op jaarbasis: in december 
2009 waren ze 33.000 eenheden talrijker dan een jaar eerder. In relatieve termen vormde dit een 
stijging met 11 %. Voor de houders van een diploma van hoger onderwijs, die circa 15 % van de 
werkzoekenden vertegenwoordigen, was vanaf januari 2009 een stijging te zien. In december 
2009 werd een extra aantal van 13.000 hooggeschoolde werkzoekenden geteld. Hieruit blijkt dat 
de werkloosheid voor hen sterker toeneemt dan voor de middengeschoolden, namelijk met 20 %. 
Het aantal laaggeschoolde werkzoekenden, die niet beschikken over een diploma van hoger 
secundair onderwijs, maakt bijna een vierde van het totale aantal werkzoekenden uit. In 
december 2009 waren ze met 9.000 of 7 % meer dan het voorgaande jaar, en aldus vormen ze, in 
tegenstelling tot de in andere landen vastgestelde ontwikkeling, de groep met de geringste 
stijging. Wellicht is dat, althans gedeeltelijk, het gevolg van het grote aantal arbeiders die in de 
tijdelijke werkloosheid werden ondergebracht. Sinds januari 2009 heeft een methodologische 
verandering in de indeling van de werkzoekenden naar scholingsniveau een reeksbreuk 
geïntroduceerd waardoor geen valabele vergelijking meer mogelijk is met de gegevens uit de 
voorgaande periodes. 

De kortstondige werkloosheid, die wordt gedefinieerd als het aantal personen die minder dan een 
jaar werkloos zijn, is het meest conjunctuurgevoelig. Reeds vanaf begin 2008 nam ze niet meer 
aanhoudend af. De stijging op jaarbasis van het aantal kortstondig werklozen versnelde tot een 
piek van 52.000 eenheden in augustus 2009, waarna ze geleidelijk vertraagde. In mei 2010 liep 
het aantal kortstondig werklozen voor de tweede maand op rij terug ten opzichte van een jaar 
eerder. De stijging van het aantal langdurig werklozen is daarentegen tot dusver slechts licht 
vertraagd, waaruit blijkt dat de werkzoekenden geleidelijk in de langdurige werkloosheid 
wegglijden. Sedert juni 2008 daalde het aantal personen die tussen twaalf en drieëntwintig 
maanden werkloos zijn duidelijk minder snel dan voorheen, en in mei 2010 lag het 
14.000 eenheden hoger dan een jaar eerder. Het aantal personen die twee jaar en langer 
werkzoekend zijn, verminderde tot in juli 2009 en nam in de daaropvolgende maanden geleidelijk 
weer toe. Een belangrijk deel van de niet-werkende werkzoekenden is langdurig werkloos: 
ongeveer 100.000 personen waren tussen één en twee jaar werkloos en 192.000 al meer dan 
twee jaar, of respectievelijk ongeveer 19 en 36 % van het totaal. De zowat 245.000 kortstondig 
werklozen vertegenwoordigden minder dan de helft van het totale aantal niet-werkende 
werkzoekenden in mei 2010.  

De door Eurostat berekende geharmoniseerde werkloosheidsgraad voor België beliep in april 
2010 8,2 %, tegen 9,6 % voor de EU15. Het verschil tussen beide cijfers is sedert eind 2008 
nagenoeg onafgebroken toegenomen. 

 

  



 
Grafiek 16 - Verloop van de geharmoniseerde werkloosheidsgraad
(personen van 15 jaar en ouder, seizoengezuiverde gegevens
 

 
Bron: EC. 
¹ Door Eurostat aangepaste reeks.
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6. MAATREGELEN VOOR DE AANPASSING VAN DE ARBEIDSTIJD 

6.1. Vermindering van de arbeidsprestaties 

Naast de diverse mechanismen om het arbeidsvolume aan te passen, zoals tijdelijke 
werkloosheid, wijzigingen in de arbeidsduurregeling of het "crisistijdskrediet", bestaan er 
verschillende, reeds enkele jaren geleden ingevoerde instrumenten die een aanpassing van de 
arbeidstijd met de financiële steun van de RVA beogen en op vrij ruime werknemerscategorieën 
gericht zijn. 

Het halftijds brugpensioen is een stelsel dat werknemers uit de private sector met een loopbaan 
van 25 jaar of meer de gelegenheid biedt met de werkgever een overeenkomst te sluiten om hun 
arbeidstijd te verminderen tot een halftijdse verbintenis. Naast de werkloosheidsuitkeringen als 
halftijds bruggepensioneerde ontvangt de werknemer een aanvullende vergoeding ten laste van 
de werkgever (of van een Fonds dat in zijn plaats treedt). Het halftijds brugpensioen is dus geen 
vervroegd pensioen, maar wel een deeltijdbaan. Het aantal halftijdse brugpensioneringen is sinds 
het begin van het decennium regelmatig gedaald. Die daling zette zich voort in 2009. Het stelsel 
had relatief weinig succes en in 2009 waren er slechts ongeveer 600 personen met halftijds 
brugpensioen. Het aantal halftijds bruggepensioneerden is tijdens het eerste kwartaal van 2010 
echter licht gestegen. 

De loopbaanonderbreking biedt de werknemers van de overheidssector de mogelijkheid hun 
werkzaamheden volledig of gedeeltelijk op te schorten, en daarbij een uitkering van de RVA te 
genieten. De tegenhanger ervan in de private sector is het tijdskrediet. Met de volledige 
loopbaanonderbreking of het volledig tijdskrediet kunnen ze hun arbeidsprestaties gedurende 
een beperkte tijdspanne volledig onderbreken. Het is ook mogelijk de werktijd voor een bepaalde 
duur met een vijfde tot de helft te verminderen. Werknemers van vijftig jaar of ouder die voldoen 
aan bepaalde voorwaarden11, kunnen een vermindering of opschorting van de arbeidsprestaties 
verkrijgen tot ze met pensioen gaan. Volgens de RVA-statistieken gaan de volledige 
loopbaanonderbreking of het volledig tijdskrediet constant achteruit, ook in 2009 en 2010. De 
gedeeltelijke arbeidsduurverminderingen zijn daarentegen sinds het begin van het decennium 
aanhoudend gestegen. De stijging versnelde licht in 2009 en in iets sterkere mate tijdens de 
eerste vier maanden van 2010. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat de werknemers 
tijdens de huidige crisis werden aangemoedigd om van dit instrument ter vermindering van de 
arbeidsduur gebruik te maken, alsook aan de invoering van het crisistijdskrediet. 

Naast de formules van loopbaanonderbreking die het mogelijk maken een beter evenwicht te 
vinden tussen het privé- en het beroepsleven, "gas terug te nemen" aan het einde van de 
loopbaan of te beantwoorden aan het capaciteitsverloop in de ondernemingen (crisistijdskrediet), 
bestaan er specifieke manieren om de activiteit te onderbreken, en dit hoofdzakelijk om 
persoonlijke redenen. Het gaat om de thematische verloven die het ouderschapsverlof (het 
leeuwendeel ervan), de medische bijstand en het verlof voor palliatieve zorg omvatten. Die 
verloven oogstten steeds meer succes sinds ze werden bedacht. In 2009 nam het aantal 
begunstigden met 8.000 eenheden toe en die stijging zette zich in de eerste vier maanden 
van 2010 voort. Bepaalde factoren kunnen ter verklaring worden aangehaald, zoals de behoefte 
om het gebrek aan plaatsen in de opvangstructuren voor jonge kinderen te verhelpen, maar ook 
een aanzienlijke instroom van mannelijke begunstigden (42 % méér in december 2009 ten 
opzichte van een jaar eerder). De verhoging, in april 2009, van de maximumleeftijd van de 
kinderen tot welke ouders een ouderschapsverlof kunnen aanvragen (12 jaar in plaats van 6 jaar) 
is niet vreemd aan de ontwikkeling van de afgelopen maanden. 

                                                           
11 Voor het tijdskrediet bepaalt de RVA dat de werknemer ten minste 20 jaar anciënniteit als loontrekkende moet 

hebben en ten minste 3 jaar anciënniteit bij de werkgever bij wie hij tijdskrediet aanvraagt, en dat hij gedurende de 
12 maanden vóór de aankondiging van het tijdskrediet een bepaald aantal uren per week bij de werkgever moet 
hebben gewerkt. 
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Tabel 4 - Verminderingen van de arbeidstijd 
(totaal aantal begunstigden, jaargemiddelden, tenzij anders vermeld) 
 

 Halftijdse 
brugpensioenen 

Volledige 
loopbaanonderbreking 
en volledig tijdskrediet 

Loopbaanonder-
breking en 

tijdskrediet: 
vermindering van 
de arbeidsduur1 

Thematische 
verloven 

2003 1.073 21.361 112.998 22.224 
2004 926 21.562 127.389 27.459 
2005 873 21.899 141.427 31.522 
2006 782 21.126 153.362 36.471 
2007 702 19.899 163.551 39.869 
2008 617 18.360 172.883 44.436 
2009 582 16.035 183.960 52.434 
20102 603 14.987 189.298 59.765 

  
 
Bron: RVA. 
¹ Met inbegrip van het crisistijdskrediet (2009, 2010). 
2 Eerste vier maanden. 
 
 

6.2. Vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt 

Op de arbeidsmarkt wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van verschillende vervroegde-
uitstapmechanismen. De sedert het begin van het decennium genomen maatregelen sorteerden 
echter al met al positieve effecten. Het aandeel van de bruggepensioneerden in de bevolking van 
50  tot  64  jaar  nam  immers  af  van  6,6  %  in  2000  tot  5,6  %  in  2009  en  tijdens  de  eerste  vier  
maanden van 2010, hoewel het aantal voltijdse brugpensioenen de afgelopen jaren opnieuw was 
toegenomen. Voor de brugpensioenen in bedrijven waarvan wordt erkend dat ze in moeilijkheden 
verkeren of zich aan het herstructureren zijn, kan dat onder meer toe te schrijven zijn aan de tijd 
die nodig is voor de reorganisatie van de onderneming en aan de opzegtermijn van minimaal zes 
maanden die moet worden nageleefd vóór de werknemer recht heeft op brugpensioen12. 
Bovendien moet de ontslagen werknemer, bij een collectief ontslag, gedurende ten minste zes 
maanden ingeschreven geweest zijn in een tewerkstellingscel die door de werkgever werd 
opgezet of waaraan deze meewerkt. De werknemers van ten minste 58 jaar of met een loopbaan 
van minimaal 38 jaar aan het einde van de opzegperiode worden van die voorwaarde vrijgesteld. 
Het aantal brugpensioenen is in 2009 licht gestegen en bleef begin 2010 toenemen, mogelijk 
onder invloed van de economische crisis en het optrekken, op 1 januari 2009, van de 
pensioenleeftijd van vrouwen van 64 tot 65 jaar. Deze verhoging komt uitsluitend tot uiting in de 
leeftijdscategorie van bruggepensioneerden van 60 tot 64 jaar. 

Het aantal bruggepensioneerden die nog niet werden vrijgesteld van de verplichting werk te 
zoeken en die dus nog tijdelijk als werkzoekende ingeschreven zijn, nam de facto aanzienlijk toe. 
Ze waren met 39 in 2007 (inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving die het zoeken naar werk 
oplegt aan wie jonger is dan 58 jaar), 1.196 in 2008 en 1.976 in 2009. In april 2010 telde men 
er 2.649. 

                                                           
12 Wanneer de werkgever in het kader van de erkenning als onderneming in moeilijkheden niet overgaat tot een 

collectief ontslag, kan de opzegtermijn worden teruggebracht tot minimaal 3 of 6 maanden. 
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De in 2003 begonnen daling van het aantal oudere werklozen die vrijgesteld zijn van de 
verplichting werk te zoeken, zette zich daarentegen voort. Wanneer de groep van oudere 
werklozen verder wordt uitgesplitst volgens leeftijd, blijkt evenwel dat deze vermindering zich 
enkel voordoet in de groep van 50- tot 54-jarigen en in geringere mate bij de 55- tot 59-jarigen, 
terwijl bij de 60- tot 64-jarigen nog steeds een groei wordt opgetekend. Tot op heden kan amper 
worden gesproken van een terugkeer naar de arbeidsmarkt door werklozen boven de 50. Hooguit 
slaagt men er beter dan vroeger in ze aan het werk te houden. Terwijl het aantal personen van 
50 jaar en ouder die een volledig tijdskrediet of een volledige loopbaanonderbreking nemen, tot 
2005 aanhoudend was gestegen, liep het daarna terug. Het succes van het algemene stelsel van 
tijdskrediet neemt nochtans niet af, maar de oudere werknemers tonen meer belangstelling voor 
de formules met arbeidsduurvermindering. 

 

 
Tabel 5 - Vervroegde uittredingen uit de arbeidsmarkt 
(aantal begunstigden van 50 jaar en ouder, jaargemiddelden, tenzij anders vermeld) 
 

 
Oudere 

werklozen 
vrijgesteld van 
de verplichting 
werk te zoeken 

Voltijds 
bruggepensioneerden 

vrijgesteld van de 
verplichting werk te 

zoeken 

Volledige 
loopbaanonderbreking 

en volledig 
tijdskrediet1 

p.m. Bevolking 
van 50 tot 

64 jaar 
(duizenden 
personen) 

2003 146.417 107.915 4.706 1.808 
2004 136.907 109.870 5.661 1.838 
2005 125.683 109.018 6.728 1.876 
2006 116.169 111.069 6.568 1.925 
2007 107.939 113.579 5.907 1.979 
2008 100.844 114.151 5.108 2.027 
2009 94.801 115.552 3.722 2.069 
20102 91.146 117.908 3.219 2.110 

  
 
Bronnen: ADSEI, FPB, RVA. 
¹ Deze cijfers omvatten de begunstigden van het algemene stelsel en die van het specifieke stelsel voor 

werknemers van 50 jaar en ouder, die onder bepaalde voorwaarden hun arbeidsprestaties voor 
onbeperkte tijd kunnen opschorten, dat wil zeggen tot ze met pensioen gaan. 

2 Eerste vier maanden. 
 

Het beroep op voltijds brugpensioen (met vrijstelling van de verplichting werk te zoeken) nam de 
afgelopen jaren in Vlaanderen onafgebroken toe, zij het minder snel dan in 2008 en 2009. In 
Wallonië daalde het aantal bruggepensioneerden in 2008 en steeg het daarna weer in 2009. In 
Brussel verminderde het aantal begunstigden van het stelsel in 2008 en 2009. In de drie gewesten 
werd gedurende de eerste vier maanden van 2010 in iets ruimere mate van die regeling gebruik 
gemaakt.  
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Tabel 6 - Voltijds bruggepensioneerden vrijgesteld van de verplichting werk te zoeken, in de gewesten 
(aantal begunstigden, jaargemiddelden) 
 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië 
2003 107.915 4.643 72.261 31.011 
2004 109.870 4.566 73.725 31.579 
2005 109.018 4.435 73.564 31.019 
2006 111.069 4.450 75.334 31.285 
2007 113.579 4.508 77.374 31.697 
2008 114.151 4.376 78.091 31.683 
2009 115.552 4.274 79.370 31.908 
20101 117.908 4.287 80.976 32.646 

  
 
Bron: RVA. 
1 Eerste vier maanden. 
 

 

7. MACRO-ECONOMISCHE PROJECTIES VOOR DE ARBEIDSMARKT 

In dit zevende deel worden de werkgelegenheidsprojecties op middellange termijn besproken, 
tegen de achtergrond van de crisis. Ze zijn voornamelijk ontleend aan de economische projecties 
voor België die de Nationale Bank van België in het kader van haar voorjaarsanalyse heeft 
opgesteld.  

7.1. Bedrijvigheid en werkgelegenheid 

Volgens de « flash »-raming van het INR is de bbp-groei op kwartaalbasis in België tijdens het 
eerste kwartaal van 2010 met 0,1 % toegenomen, tegen 0,3 % in het voorgaande kwartaal. Samen 
met het eurogebied heeft de Belgische economie dus de recessie achter zich gelaten, en net als in 
het eurogebied waren de effecten ervan het sterkst voelbaar eind 2008 en begin 2009. Dit 
parallelle verloop is een direct gevolg van de zeer nauwe banden met de partners uit het 
eurogebied, vooral met de buurlanden, zowel op het vlak van productie en handelsverkeer als op 
dat van financiële relaties. Voor de jaren 2010 en 2011 maken de projecties gewag van een 
consolidatie van de opleving van de bedrijvigheid; dat herstel zou in 2010 beperkt blijven tot 
1,3 %, alvorens 1,7 % te bereiken in 2011, voornamelijk dankzij een dynamischer binnenlandse 
vraag, vooral in haar component bedrijfsinvesteringen. 

Het groeitempo op kwartaalbasis zou begin 2010 zijn vertraagd ten opzichte van de aanvang van 
het herstel in het derde kwartaal van 2009, naar aanleiding van een verzwakking van de dynamiek 
van de conjunctuurindicatoren voor het eurogebied. Op korte termijn blijven de risico’s voor de 
groei dus hoog, onder meer wegens de problemen met overheidstekorten in sommige landen van 
het eurogebied en de spanningen op de financiële markten. 

De arbeidsmarkt heeft tot nu toe in verscheidene landen van de Europese Unie, onder meer in 
België, relatief goed stand weten te houden. Het banenverlies is vrij beperkt gebleven in 
verhouding tot de ernst van de recessie, deels dankzij de ruime toepassing van tijdelijke 
werkloosheid voor arbeiders en de extra maatregelen die in 2009 in het kader van het herstelplan 
werden genomen, zoals de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst voor bedienden op te schorten of de aanmoediging van 
arbeidsduurvermindering. Die crisismaatregelen werden verlengd tot september 2010 en zouden 
nog tot eind 2010 van kracht kunnen blijven.  
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Grafiek 17 - Bedrijvigheid en arbeidsmarkt
(veranderingen t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar)
 

 
 
Bronnen: ADSEI, INR, RVA, NBB. 
1 Veranderingen in duizenden personen.
2 Geharmoniseerde werkloosheidsgraad, in procenten van de beroepsbevolking.
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Het nettoverlies aan banen, dat in 2009 meer dan 16.000 eenheden bedroeg, zou voor 2010 op 
15.000 uitkomen. In 2011 zouden gemiddeld nog ongeveer 1.500 banen worden vernietigd. 

 

7.2. Opsplitsing van de werkgelegenheid 

Het banenverlies in 2009 is toe te schrijven aan de private sector, aangezien de overheidssector 
voor een nettocreatie van bijna 8.000 banen zorgde. In 2010 bestaat de verwachte gemiddelde 
verandering van de werkgelegenheid in de private sector (zelfstandigen en loontrekkenden) uit 
een nettovernietiging van 15.000 banen. In het kielzog van de versteviging van de bedrijvigheid 
zou de private sector netto opnieuw banen creëren in het laatste kwartaal van 2011, wat zou 
leiden tot een stijging met 7.000 arbeidsplaatsen ten opzichte van het overeenstemmende 
kwartaal van 2010. Over het jaar 2011 als geheel zou de particuliere werkgelegenheid derhalve 
blijven krimpen met gemiddeld ongeveer 2.500 banen.  

 
Tabel 7 - Aanbod van en vraag naar arbeid 
(jaargemiddelden; veranderingen in duizenden personen t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld) 
 

2008 2009 2010r 2011r 2009r 
(niveau) 

Bevolking op arbeidsleeftijd 59 44 40 32 7,114 

Beroepsbevolking1 57 34 25 36 5,073 

Nationale werkgelegenheid 82 -16 -15 -1 4,522 
 Grensarbeiders 0 0 0 0 77 
 Binnenlandse werkgelegenheid 82 -16 -15 -1 4,445 

  Zelfstandigen 10 4 0 1 721 
  Loontrekkenden 72 -20 -15 -2 3,724 
   Zeer conjunctuurgevoelige 

bedrijfstakken 49 -45 -35 -23 2,323 
   Overheid en onderwijs 9 8 1 1 788 
   Overige diensten 15 16 20 20 613 

Niet-werkende werkzoekenden1 -26 50 40 38 551 
Geharmoniseerde werkloosheidsgraad2 (niveau) 7.0 8.0 8.3 8.8 
      

  
 
Bronnen: INR, RVA, NBB. 
1 Niet-werkende werkzoekenden (ongerekend PWA’s). 
2 Procenten van de beroepsbevolking, 15-64 jaar. 
 
 

Sedert 2003 breidt het stelsel van de dienstencheques zich stelselmatig uit. In totaal werd tijdens 
de eerste vier maanden van 2010 ruim 30 miljoen uur gewerkt via dit stelsel, tegen minder dan 25 
miljoen uur tijdens de overeenstemmende periode van 2009. Een deel van de gecreëerde 
arbeidsplaatsen, waarvan de grote meerderheid te vinden is in de huishoudhulp, is echter het 
gevolg van de regularisatie van banen die reeds bestonden in de informele economie - en 
waarmee de nationale rekeningen overigens al rekening hielden op basis van ramingen - of 
vloeide voort uit de omzetting van dienstenactiviteiten die voorheen werden verricht in het kader 
van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's). De nettoweerslag van dit stelsel op 
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de totale werkgelegenheid is derhalve heel wat kleiner. In 2009 werden naar schatting 
16.000 banen gecreëerd door deze maatregel. 

Voor de zelfstandigen werd in 2009 een toename met 4.000 nieuwe banen vastgesteld. Na 
gedurende zes opeenvolgende jaren - tot in 2003 - te zijn gedaald, vertoonde de zelfstandige 
werkgelegenheid vanaf 2005 een regelmatig groeiprofiel, onder meer doordat onderdanen van de 
nieuwe EU-lidstaten zich als zelfstandige in België inschreven. In een niet erg gunstige 
economische omgeving zou het aantal zelfstandigen in 2010 en 2011 vrijwel stabiel blijven. 

De werkgelegenheid bij de overheid, die in 2009 nog met 8.000 eenheden was gestegen, zou in 
2010 en 2011 nauwelijks meer toenemen. 

 

7.3. Werkloosheid 

De beroepsbevolking groeide in 2009 met 34.000 eenheden. Door de verslechtering van de 
situatie op de arbeidsmarkt daalde de werkgelegenheid met meer dan 16.000 arbeidsplaatsen 
tijdens dezelfde periode, zodat het aantal werkzoekenden weer opliep tot er uiteindelijk 
50.000 nieuwe werklozen waren. Tijdens die periode werden aldus 551.000 niet-werkende 
werkzoekenden geteld. Hun aantal zou nog aanzienlijk toenemen, namelijk met bijna 
40.000 personen in 2010 en ongeveer 38.000 in 2011.  

De  geharmoniseerde  werkloosheidsgraad  voor  de  15-  tot  64-jarigen,  die  in  2009  tot  8,0  %  was  
gestegen, zou hierdoor verder oplopen tot 8,3 % in 2010 en 8,8 % in 2011. 
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Samenvatting 

Aan de hand van een aantal structurele indicatoren is het mogelijk na te gaan welke inspanningen 
werden geleverd in verband met zes dimensies van de arbeidsmarkt: de werkgelegenheid, de 
werkloosheid, het arbeidsaanbod, de opleiding, de arbeidskosten en, ten slotte, de sociale 
cohesie. De resultaten1 van België kunnen worden beoordeeld in het licht van de vroegere 
prestaties en die van de overige EU-lidstaten, maar ook van de op Europees of nationaal vlak 
vastgelegde doelstellingen.  

Tussen 2000 en 2008 nam de totale werkgelegenheidsgraad bij 15 tot 64-jarigen in België 
langzamer toe dan gemiddeld in de EU, namelijk van 60,5 % in 2000 tot een piek van 62,4 % in 
2008. Als gevolg van de economische crisis nam de werkgelegenheidsgraad vervolgens terug af 
tot 61,6 % in 2009. Het aandeel werkenden blijft in België nog ruim onder het Europese 
gemiddelde (64,6 %) en nog verder onder de doelstelling van 70 % die tegen 2010 voor de EU als 
geheel werd vastgesteld in de Lissabon-strategie. Voorts zijn er grote verschillen merkbaar tussen 
de drie gewesten van het land. Met twee op de drie personen op arbeidsleeftijd aan het werk, ligt 
de werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen niet alleen ongeveer 10 procentpunten hoger dan in de 
beide andere gewesten, maar vertoonde hij ook de snelste toename sinds het jaar 2000.  

Op het moment van schrijven loopt een proces dat moet leiden tot de implementatie van een 
nieuwe strategie voor de Europese economie: de Europa 2020-strategie. Deze strategie zal die 
van Lissabon, die dit jaar afloopt, opvolgen. Op de Europese Raad van 17-18 juni werd die 
strategie, die door de Europese Commissie was voorgesteld, door de Raad aanvaard. De nieuwe 
EU2020-strategie bevat drie globale streefcijfers die van belang zijn voor de Europese 
arbeidsmarkt. Het opvallendste doel daarbij is een werkgelegenheidsgraad van 75 % bij de 20-64-
jarigen tegen 2020. België zit voor deze indicator met een werkgelegenheidsgraad van 67,1 % in 
2009 onder het Europese gemiddelde van 69,1 %. De overige doelstellingen zijn: een 
terugdringing van het aantal vroegtijdige schoolverlaters tot 10 %, wat ook al terug te vinden was 
in de Lissabon-strategie, een verhoging van het aantal 30-34 jarigen die hoger onderwijs hebben 
voltooid tot 40 % en een verbetering van de sociale integratie, onder meer door het aantal armen 
in de EU met 20 miljoen terug te dringen.  

De werkgelegenheidsgraad voor vrouwen lag in 2009 op 56 % in België, 0,2 % lager dan in 2008. 
In absolute aantallen werkten er in 2009 ongeveer 1.985.000 vrouwen, bijna 9000 meer dan in 
2008. Tot en met 2008 nam deze werkgelegenheidsgraad sneller toe dan die van de mannen en ze 
is ook minder teruggevallen gedurende de crisis. Ondanks de relatief kleine terugval ten opzichte 
van het Europese gemiddelde, dat daalde van 59,1 % in 2008 tot 58,6 % in 2009, blijft de 
werkgelegenheidsgraad van de Belgische vrouwen onder het Europese gemiddelde, behalve in 
Vlaanderen, waar het aandeel werkende vrouwen op 60,5 % ligt en waarmee de Lissabon-
doelstelling van 60 % opnieuw werd overschreden. De arbeidsmarktdeelname van de vrouwen 
verliep vooral via deeltijdarbeid. Het aandeel van dit stelsel in de werkgelegenheid voor vrouwen 
bedroeg 44,2 %, tegen 9 % voor de mannen. De ontwikkeling van dat arbeidstype berust nog 
grotendeels op een maatschappelijk model waarin vooral de vrouw de gezinstaken voor haar 
rekening neemt, zelfs als beide partners werken. 

Voor de 55- tot 64-jarigen laat België een bijzonder lage werkgelegenheidsgraad optekenen die 
nog ver onder de Europese doelstelling van 50 % ligt: met 460.000 werkenden is slechts een derde 
van hen aan het werk, of ongeveer 10 procentpunten minder dan het gemiddelde in de EU. De 
werkgelegenheidsgraad voor ouderen nam nochtans veel sterker toe dan die voor de andere 
doelgroepen,  namelijk  van  26  %  in  2000  tot  35,3  %  in  2009,  wat  te  verklaren  valt  door  

                                                           
1  De evaluatie van de situatie inzake werkgelegenheid en werkloosheid is gebaseerd op geharmoniseerde gegevens 

van de Europese Arbeidskrachtentelling. 
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demografische en structurele factoren en door de invoering van specifieke beleidsmaatregelen 
tijdens de afgelopen jaren. Op regionaal vlak is de situatie van de ouderen relatief gunstiger in 
Brussel. 

De werkgelegenheidsgraad voor jongeren, die in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar nog vaak 
studeren, behoort in België, met 25,3 %, tot de laagste in de EU en is sinds het begin van de jaren 
2000, toen hij 29,1 % bedroeg, teruggelopen. In absolute aantallen komt dat neer op een daling 
van 30.000 jonge werkenden in België tussen 2000 en 2009. Het totale aantal werkende jongeren 
bedroeg in dit laatste jaar 330.000. Geen van de drie gewesten bereikt het Europese gemiddelde 
van 35,2 % en Brussel wijkt er het sterkst van af, met slechts 19,1 % van de jongeren aan het 
werk.  

Om met name de werkgelegenheidsgraad voor jongeren te verhogen, omvatten de 
opleidingsinspanningen onder meer een strijd tegen voortijdige schoolverlating. Het percentage 
jongeren dat voortijdig de school verlaat, ligt nog boven de Europese doelstelling van maximaal 
10 %, die overgenomen wordt in de nieuwe EU2020-strategie. In 2009 bedroeg het aandeel van 
de 18- tot 24-jarigen met een opleidingsniveau van ten hoogste lager secundair onderwijs 11,1 %. 
Tussen de gewesten blijven grote verschillen bestaan, aangezien in Brussel 15,6 % van de 
jongeren zich in die situatie bevindt, tegen 13,8 % in Wallonië en slechts 8,6 % in Vlaanderen. 
Hiermee is het verschil wel kleiner dan de voorgaande jaren. 

Het scholingsniveau van de jongeren is in België nochtans hoger dan het Europese gemiddelde, 
maar nog lager dan de doelstelling terzake, op grond waarvan ten minste 85 % van de jongeren 
van 20 tot 24 jaar het hoger secundair onderwijs zouden moeten hebben voltooid. Terwijl het 
Belgische gemiddelde in 2009 83,3 % beliep, haalde Vlaanderen een percentage van 87,4 %, tegen 
79,5 % in Wallonië en 74,8 % in Brussel. 

De kans op inschakeling op de arbeidsmarkt is positief gecorreleerd met het opleidingsniveau, 
zoals blijkt uit de lage werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden op arbeidsleeftijd in België, 
namelijk 38,6 %, dat is bijna 8 procentpunten minder dan het gemiddelde in de EU. Bovendien is 
hun werkgelegenheidsgraad in België met 4,6 procentpunten gedaald sinds het begin van het 
decennium, wat een daling van bijna 340.000 arbeidsplaatsen inhoudt. Bij de hooggeschoolden 
ligt de werkgelegenheidsgraad ongeveer dubbel zo hoog (81,9 %) als bij de laaggeschoolden en 
deze onderwijskloof vermindert niet, ondanks talrijke maatregelen op het vlak van 
loonkostenvermindering, wat aantoont dat er nood is aan een aangepaste tewerkstelling. 

Om de werkgelegenheidsvooruitzichten te verbeteren, is het van essentieel belang de 
competenties te verhogen. In de Europese werkgelegenheidsstrategie wordt aanbevolen dat in de 
EU  tegen  2010  ten  minste  12,5  %  van  de  volwassen  bevolking  (van  25  tot  64  jaar)  dient  te  
participeren aan onderwijs en levenslang leren. Het peil van de indicator voor België, namelijk 6,8 
% in 2009, wijst op een aanzienlijke achterstand, ook tegenover het EU15-gemiddelde van 10,9 % 
in 2008. Het verschil is bijzonder groot ten opzichte van de Scandinavische landen of het Verenigd 
Koninkrijk, waar de participatiegraad, gebaseerd op cijfers uit 2008, tussen 20 en 32 %. ligt. 
Binnen de gewesten was de participatie in 2009 het hoogst in Brussel, met 10,4 %. In Wallonië, 
daarentegen, had maar 4,7 % van de volwassenen een opleiding gevolgd; in Vlaanderen bedroeg 
dat percentage 7,4 %. Op nationaal vlak geven de sociale balansen nog weer hoeveel achterstand 
de ondernemingen hebben ten opzichte van de doelstellingen inzake opleidingsbudget en 
participatie aan opleiding. 

In België oefenen 84.000  niet-EU-ingezetenen een bezoldigde activiteit uit, dat is slechts 38,8 % 
van de betreffende bevolking op arbeidsleeftijd en bijna 23 procentpunten minder dan de totale 
populatie. De gemiddelde werkgelegenheidsgraad van de buitenlanders beloopt 55,7 % voor de 
EU als geheel en België staat onderaan de desbetreffende Europese rangschikking. Die verschillen 
doen zich in de drie gewesten voor, maar in Wallonië was de werkgelegenheidsgraad van de 
buitenlanders het laagst en het verschil met het nationale gemiddelde het grootst, namelijk 
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ongeveer 27 procentpunten.  

Van de personen met een handicap oefende slechts 42 % in 2002 (de meest recente beschikbare 
nationale gegevens) een beroep uit, dat is 17 procentpunten minder dan het nationale 
gemiddelde. De regionale opsplitsing van de werkgelegenheidsgraad laat in Brussel een veel 
groter verschil zien ten opzichte van die van de totale populatie, namelijk 31,3 %. Deze moeizame 
integratie van personen met een chronische ziekte of handicap doet zich voor in de meeste 
landen van de EU, maar eens te meer blijft België onder het gemiddelde. Voor Vlaanderen zijn er 
wel recentere gegevens beschikbaar: de werkgelegenheidsgraad van gehandicapten is daar 
gedaald van 45,7 % in 2002 tot 42,2 % in 2007. 

Het contrast van de werkgelegenheidsgraden van deze kansengroepen met de groepen op de 
arbeidsmarkt met de hoogste werkzaamheidsgraden, is groot. Zo behalen hooggeschoolden in 
België een werkgelegenheidsgraad van 81,9 % en werkt 79,8 % van de 25-54-jarigen, waarmee we 
rond de EU gemiddelden liggen (82,9 en 78,2 %, respectievelijk). Vlaanderen behaalt in die 
groepen zelfs scores van respectievelijk 84,2 en 85,1 %, vlot hoger dan de overeenstemmende EU 
gemiddelden. 

De moeilijkheden van de verschillende geregistreerde risicogroepen om toegang te krijgen tot een 
baan, komen eveneens tot uiting in hun werkloosheidsgraad. De totale werkloosheidsgraad in 
België kwam in 2009, volgens de EAK, uit op 8 %, dat is 0,9 % minder als in de gehele EU, terwijl 
die in 2008 nog op hetzelfde niveau lagen. Het geeft ook een totaal van 370.000 niet werkende 
werkzoekenden in België. Dat zijn gegevens volgens de ILO-criteria en dat is een gevoelig lager 
aantal dan het aantal dat door de administratieve gegevens van de RVA naar voren wordt 
geschoven (551.000). Aangezien de effecten van de crisis op de werkgelegenheid volop voelbaar 
waren, steeg de werkloosheid met 1 procentpunt ten opzichte van 2008. Die stijging is ook iets 
uitgesprokener bij de kansengroepen.  

De situatie loopt zeer sterk uiteen in de drie gewesten van het land; de werkloosheidsgraad 
bedraagt immers 15,9 % in Brussel, 11,2 % in Wallonië en 5 % in Vlaanderen. In de hele EU15 was 
de regionale spreiding van de werkloosheidsgraden in 2007 het hoogst in België, vóór Italië, dat 
de rangschikking tot in 2006 had aangevoerd. De verschillen in werkloosheid tussen de drie 
Belgische gewesten doen zich in alle beoogde risicogroepen voor. 

Die combinatie van een geringe werkgelegenheidsgraad en een iets lager percentage 
werkzoekenden dan gemiddeld in de EU treedt sterk op de voorgrond in België. Het probleem van 
het beperkte arbeidsaanbod kan worden geïllustreerd aan de hand van het feit dat 33,1 % van de 
personen op arbeidsleeftijd inactief is, tegen gemiddeld 28,9 % in de EU. Een deel van die 
inactieven is niettemin bereid te werken en zou op termijn het arbeidsaanbod kunnen 
verstevigen. In België vertegenwoordigen ze echter slechts 2,7 % van de bevolking op 
arbeidsleeftijd, tegen gemiddeld 5 % in de EU. 

Wat het verloop van de loonkosten betreft, blijkt dat de kostenconcurrentiepositie van de 
Belgische ondernemingen de afgelopen jaren is verslechterd. Ten opzichte van de buurlanden, 
namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland, ontstond dan ook een loonhandicap: gecumuleerd 
sinds 1996 kwam die handicap eind 2009 op 3,5 % uit, evenveel als in 2008. 

Het overheidsbeleid voor de verlichting van de fiscale en de sociale lasten streeft ernaar om, 
enerzijds, de arbeidskosten voor de ondernemingen te verminderen en, anderzijds, werken 
aantrekkelijker te maken. Uit macro-economisch oogpunt kan de druk van de belastingen en de 
sociale lasten op de arbeidsinkomens tot uiting worden gebracht via een impliciet belastingtarief. 
In 2007 werd 42,3 % van de totale bezoldiging van de loontrekkenden ingehouden als een 
belastingheffing en/of sociale-zekerheidsbijdragen. België nam aldus de derde plaats in binnen de 
EU-landen, na Italië en Zweden, en ruim boven het Europese gemiddelde (36,5 %).  

Die algemene maatstaf weerspiegelt niet noodzakelijk de situatie van alle werknemers. In 2009 
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vertegenwoordigde het totale gewicht van de directe belastingen en de sociale-
zekerheidsbijdragen de helft (48,9 %) van de loonkosten voor een ongehuwde werknemer 
zonder kinderen en met een laag loon, wat ons land tot de koploper van de Europese 
rangschikking maakt. Het overeenstemmende Europese gemiddelde bedroeg 37,6 %. Het 
progressieve karakter van de directe belastingen blijkt uit het feit dat de loonwig voor alle landen 
groter uitvalt naarmate het inkomen toeneemt. In België beloopt het verschil 11,6 
procentpunten, met een totale fiscale en sociale druk die oploopt tot 60,5 % voor een ongehuwde 
werknemer zonder kinderen die 167 % van het gemiddelde loon verdient. Dat is het hoogste 
niveau van de landen van de EU15, waarvoor het gemiddelde 47,1 % bedraagt. 

Een dergelijke situatie kan wegen op de arbeidsvraag, vooral die naar de laagstgeschoolden, en 
kan het arbeidsaanbod van deze laatsten verminderen, omdat ze ertoe aangespoord worden de 
financiële voordelen van een (laagbetaalde) baan te vergelijken met de uitkeringen die ze 
ontvangen, met name bij werkloosheid. De EC berekent een indicator die het risico van 
werkloosheidsvallen meet voor de werknemers met een laag loon. Het aldus berekende 
percentage geeft aan welk gedeelte van het extra bruto-inkomen "verloren" gaat als de werkloze 
weer  begint  te  werken,  namelijk  door  de  toename  van  de  directe  belastingen  en  de  
werknemersbijdragen voor de sociale zekerheid en door het verlies van de werkloosheidsuitkering 
en de eventuele aan dat statuut verbonden financiële voordelen. België staat, ondanks de 
positieve evolutie sinds 2001, aan de top van de Europese rangschikking van de landen met een 
hoge werkloosheidsval, met een aanslagvoet van 85 % in 2008, terwijl het Europese gemiddelde 
75 % bedroeg in 2007. 

Na gedurende decennia te zijn afgenomen, bleef het loonverschil tussen mannen en vrouwen de 
afgelopen jaren relatief stabiel. In België beliep dat verschil in 2008 9 %, vergeleken met een 
Europees gemiddelde van 18 %. Volgens de berekeningen van de ADSEI voor het jaar 2007 was 26 
% van het loonverschil toe te schrijven aan beroepsgebonden kenmerken, 15 % aan individuele 
kenmerken en 7 % aan de gezinssituatie. De resterende 52 % valt dus niet objectief te verklaren.  

Een van de mogelijke verklaringen voor het goede relatieve resultaat van België in het vlak van 
het loonverschil tussen mannen en vrouwen houdt verband met de relatief geconcentreerde 
loonstructuur. Zo beliep de verhouding tussen het aandeel van het totale ontvangen inkomen 
door de 20 % van de bevolking met het hoogste inkomen en het aandeel van het ontvangen 
inkomen door de 20 % van de bevolking met het laagste inkomen in België in 2008 4,1, tegen 
gemiddeld 5 in de EU. In het algemeen verloopt de inkomensverdeling minder ongelijk dan 
gemiddeld beschouwd in de EU en het verschil is de laatste jaren stabiel gebleven. Met een 
niveau van 28 in 2008, sluit de Belgische Gini-coëfficiënt nauw aan bij die van Frankrijk en 
Nederland. Het meest egalitaire land is Slovenië met een Gini van 23.  

Het bestaan van een wettelijk minimumloon, het uitgebreide sociaal beleid, de grenzen die zijn 
gesteld aan de minimale duur van een deeltijdbaan en de zwakke spreiding van de lonen dragen 
ertoe bij het aandeel van de bevolking tussen 18 en 64 jaar met een baan waarvan de 
bezoldiging minder dan 60 % van het mediaan inkomen beloopt, te beperken tot 5 %. Het 
percentage "working poors" in België komt aldus de 3 % lager uit dan het Europese gemiddelde. 
Een en ander neemt niet weg dat voor de gezamenlijke bevolking het armoederisico driemaal 
groter is dan voor de werkenden. Dit kan onder meer worden verklaard door de lage 
werkgelegenheidsgraad in België en door het feit dat, zelfs indien de sociale dekking zeer ruim is, 
het niveau van de uitkeringen of pensioenen hier, in verhouding tot het mediaan inkomen, laag is. 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het verloop van een selectie van structurele indicatoren besproken 
teneinde zes dimensies van de arbeidsmarkt toe te lichten: de werkgelegenheid, de werkloosheid, 
het arbeidsaanbod, de opleiding, de arbeidskosten en, ten slotte, de sociale cohesie. De bijlage 
bevat een tabel waarin de indicatoren worden ingedeeld bij elk van die dimensies, zodat ze 
geografisch en chronologisch kunnen worden vergeleken. Vanuit een geografisch oogpunt wordt 
nagegaan hoe België en, voor zover mogelijk, de Belgische gewesten presteren ten opzichte van 
het gemiddelde van de EU15 en de EU27 ("EU" in de rest van de tekst) en van de minder goede en 
de betere resultaten in de lidstaten. De resultaten worden weergegeven voor een referentiejaar 
(doorgaans 2000, de aanvang van de Lissabon-strategie), om de evolutie op iets langere termijn te 
kunnen beoordelen, en voor het laatst beschikbare (zo mogelijk 2009) en het voorgaande jaar, 
teneinde het korte-termijn verloop te beoordelen. Wanneer er kwantitatieve Europese of 
nationale strategische doelstellingen bestaan, worden die eveneens besproken. De gegevens die 
in dit deel zijn gebruikt zijn meestal geharmoniseerde gegevens van de EAK, die ook gebruikt 
worden voor de berekening van de EU-doelstellingen. Deze gegevens kunnen verschillen van de 
administratieve gegevens, die niet noodzakelijk vergelijkbaar zijn op internationaal niveau, 
wegens methodologische verschillen. 

Op het moment van schrijven loopt een proces dat moet leiden tot de implementatie van een 
nieuwe tienjarenstrategie voor de Europese economie: de Europa 2020-strategie. Deze strategie 
zal die van Lissabon, die dit jaar afloopt, opvolgen. Als referentiejaar voor de nieuwe strategie 
wordt het jaar 2010 genomen, omdat er verwacht wordt dat het ergste van de crisis, die een deel 
van de vooruitgang van de Lissabon-strategie teniet gedaan heeft, in 2010 achter de rug zou zijn, 
ook al is dat niet het geval voor alle arbeidsmarktindicatoren. De globale streefcijfers betreffende 
de arbeidsmarkt die zijn voorgesteld door de Commissie en nu ook zijn geadopteerd door de 
Raad, geven aan dat de EU tegen 2020 een werkgelegenheidsgraad van 75 % moet nastreven in 
de leeftijdscohorte van 20-64 jaar. Er zullen geen gedetailleerdere doelstellingen bekend gemaakt 
worden voor bepaalde, op de arbeidsmarkt achtergestelde doelgroepen, zoals dat bij de Lissabon-
strategie wel nog was. De overige doelstellingen betreffen onderwijs en sociale integratie. In het 
eerste deel van dit hoofdstuk zal de EU2020-strategie iets uitgebreider besproken worden. 

Het hoofdstuk bestaat uit zeven grote delen. In het eerste deel wordt dus de EU2020 strategie 
voorgesteld, in het tweede deel worden de totale werkgelegenheidsgraden en die van 
verschillende kansengroepen geanalyseerd. Het derde deel gaat over de werkloosheid, in het 
bijzonder die van de kansengroepen. Het vierde deel behandelt de arbeidsreserve en het vijfde de 
opleiding en de activering van jongeren en volwassenen. Het zesde deel bevat een onderzoek 
naar het verloop van de loonkosten, de belasting op arbeid en de werkloosheidsvallen, die door 
de deze laatste aangescherpt kunnen worden. Tot slot wordt in het zevende deel de problematiek 
van de sociale cohesie onder de loep genomen. 

 

1. EU2020-STRATEGIE 

Op de Europese Raad van 17-18 juni werd de nieuwe EU2020 strategie door de Europese staats- 
en regeringsleiders aanvaard. De klemtonen van de nieuwe strategie liggen op "slimme, 
duurzame en inclusieve" groei en zijn er op gericht een dynamischere Europese economie uit de 
crisis tevoorschijn te laten komen. Nog niet alle bepalingen van deze nieuwe EU2020-strategie zijn 
gekend op het moment dat dit Rapport gefinaliseerd wordt. De strategie zal dan ook in een 
volgende publicatie van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid gedetailleerder voorgesteld 
worden.  

De economische crisis heeft inderdaad de vooruitgang van de laatste jaren inzake economische 
groei en creatie van nieuwe banen, voor een deel uitgewist, hoewel België minder zwaar is 
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getroffen dan de EU gemiddeld. De complicaties door de crisis komen bovenop reeds langer 
bestaande problemen, want in de jaren voor de economische crisis had Europa duidelijk gebieden 
waar het relatief achter bleef ten opzichte van de rest van de wereld, ondanks het feit dat er wel 
degelijk vooruitgang was geboekt in absolute termen. Er zijn drie belangrijke gebieden die kunnen 
onderscheiden worden: 

 een structureel lagere gemiddelde groeivoet; 
 een lagere werkgelegenheidsgraad en kortere gemiddelde werktijdsduur; 
 een versnellende vergrijzing. 

Het is in dit kader dat de Europese Commissie haar voorstel voor een nieuwe tienjarenstrategie 
uitwerkte om de EU tegen 2020 om te vormen tot "een slimme, duurzame en sociale economie 
met een hoge werkgelegenheidsgraad, een hoge productiviteit en een sterke sociale cohesie". 

De Europa 2020-strategie is gebaseerd op drie onderling vervlochten en elkaar versterkende 
prioriteiten –slimme groei, duurzame groei en inclusieve groei – die geconcretiseerd worden in 
vijf globale streefcijfers en behaald moeten worden met behulp van zeven "kerninitiatieven". De 
drie prioriteiten weerspiegelen het kader van de visie op de Europese economie in de 21ste eeuw. 

Vijf centrale streefcijfers zijn voorgesteld om de vooruitgang inzake deze drie prioriteiten concreet 
te maken: 

 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar zou aan het werk moeten zijn; 
 3 % van het Europese bbp zou geïnvesteerd moeten worden in onderzoek en ontwikkeling2; 
 de "20/20/20"- klimaat- en energiedoelstellingen zouden gehaald moeten worden: de 

uitstoot van broeikasgassen moet met minstens 20 % verminderen t.o.v. het niveau uit 1990, 
het aandeel van hernieuwbare energie moet verhoogd worden tot 20 % en de energie-
efficiëntie van o.a. gebouwen en apparaten moet met 20 % verhoogd worden3; 

 het percentage vroegtijdige schoolverlaters zou moeten teruggedrongen worden tot onder 
de 10 % en 40 % van de populatie tussen 30 en 34 jaar zou een diploma hoger onderwijs 
moeten behaald hebben4; 

 de sociale integatie moet bevorderd worden, onder meer door het aantal mensen in de EU 
die onder de armoedegrens leven met 20 miljoen te verminderen5. 

Binnen een omkadering van geïntegreerde richtsnoeren en via een dialoog tussen de individuele 
lidstaten en de Commissie, waarbij rekening gehouden wordt met uitgangsposities en specifieke 
omstandigheden, zullen de streefcijfers vertaald worden in nationale doelstellingen. 

De doelstellingen betreffende de arbeidsmarkt zijn veranderd t.o.v. de vorige strategie. In de 
Lissabonstrategie werd nog een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 70 % nagestreefd voor 
de 15-64-jarigen6. De doelstellingen van die strategie voor 2010 zullen niet gehaald worden: de 
EU bereikte een gemiddelde werkgelegenheidsgraad van 65,9 % in 2008 en sindsdien zijn de 
werkgelegenheidsgraden terug gezakt tot 64,6 % in 2009 wegens het uitbreken van de 
economische crisis. De nieuwe werkgelegenheidsdoelstelling stelt dat 75 % van de bevolking 
tussen 20 en 64 jaar aan het werk zou moeten zijn. De leeftijdscohorte waarop het nieuwe 

                                                           
2  Deze doelstelling is ongewijzigd gebleven ten opzichte van de Lissabondoelstellingen die tegen 2010 gehaald 

moesten worden. Dit doel zal niet gehaald worden niet gehaald: de meest recente schattingen van Eurostat voor de 
EU27, uit 2008, geven aan dat de totale investeringen in onderzoek en ontwikkeling 1,9% van het bbp bedragen. 

3  Als andere ontwikkelde landen en regio's gelijkaardige inspanningen leveren, wil de Commissie de uitstoot zelfs met 
30 % terugdringen 

4 De Europese Raad benadrukt dat de lidstaten nationale doelstellingen kunnen definiëren en implementeren op het 
vlak van onderwijs. 

5 De doelgroep wordt gedefinieerd op basis van drie indicatoren (armoederisico, materieel gemis en werkloze 
huishoudens), wat de lidstaten de mogelijkheid geeft om hun eigen nationale doelstellingen te formuleren op basis 
van de meest relevante indicatoren, rekening houdend met hun nationale omstandigheden en prioriteiten. 

6  Ook werd voor de vrouwen en de 55-64-jarigen een werkgelegenheidsgraad van respectievelijk 60 en 50 % beoogd. 
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streefcijfer van toepassing is, is dus veranderd. Deze aanpassing reflecteert de wens om het 
percentage vroege schoolverlaters terug te dringen en om meer mensen een diploma hoger 
onderwijs te laten behalen, waardoor de nadruk niet noodzakelijk ligt op een zo snel mogelijke 
integratie van jongeren in de arbeidsmarkt.  Deze visie wordt overigens reeds lang verdedigd door 
de HRW.  

België zit met een werkgelegenheidsgraad van 67,1 % onder het Europese gemiddelde van 69,1 %. 
De laagste werkgelegenheidsgraad in de EU is terug te vinden in Malta, waar maar 58,8 % van de 
bevolking op arbeidsleeftijd werk heeft. Nederland, daarentegen, kan een 
werkgelegenheidspercentage van 78,8 % voorleggen, waarmee het al voldoet aan de globale 
doelstelling voor 2020. Hier kan echter vastgesteld worden dat een omvangrijk deel van deze 
hoge score verklaarbaar is door het grote aandeel deeltijdse jobs, zoals in de volgende sectie zal 
blijken, en dat hiermee geen rekening gehouden wordt in de EU-doelstelling. 

 
Grafiek 1 - Werkgelegenheidsgraad in België en de EU volgens de definitie van de EU2020-strategie 
(procenten van de bevolking van 20 tot 64 jaar) 
 

 
 
Bron: EC. 
  
 

Om de nieuwe doelstelling te halen, worden een verhoging van de werkgelegenheidsgraden van 
jongeren, ouderen en laaggeschoolden en ook een betere arbeidsmarktintegratie van migranten 
geïdentificeerd als manieren om de gemiddelde werkgelegenheidsgraad te verhogen, maar er is 
geen concreet cijfer vastgelegd voor deze groepen. Lidstaten hebben echter laten weten dat zij 
het nuttig zouden vinden om eigen nationale subdoelstellingen voor specifieke groepen op de 
arbeidsmarkt op te stellen. Hierbij maken zij best gebruik van geharmoniseerde indicatoren, zodat 
er tussen de lidstaten vergeleken kan worden en zodat er coherentie is met de centrale 
streefcijfers. 

Het institutionele programma van Europa 2020 zelf is in geïntegreerde richtsnoeren worden 
vastgelegd, zoals dat ook gebeurde voor het in 2005 hernieuwde Lissabon-programma. Wat de 
onderwerpen van die richtsnoeren betreft, zijn er geen grote veranderingen te vinden 
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(cf. Bijlage 1). De strategie om het Europa 2020-programma te verwezenlijken is echter wel nieuw 
en steunt op twee zuilen: de thematische aanpak en de landenverslagen.  

- De thematische aanpak: deze concentreert zich op het behalen van de vijf centrale 
streefcijfers door middel van het Europa 2020-programma en de zeven kerninitiatieven. Die 
kerninitiatieven moeten de lidstaten helpen om de centrale streefcijfers te behalen door een 
meer gerichte aanpak aan te bieden in de vorm van concrete projecten en doelen met een 
duidelijke meerwaarde voor de EU. De aanbevelingen betreffende deze zuil gaan 
voornamelijk over werkgelegenheid en micro-economische uitdagingen, zoals bijvoorbeeld 
het innovatiebeleid, stimulering van ondernemerschap, etc. 

- Landenverslagen: deze helpen lidstaten om exitstrategieën voor overheidssteun op te stellen 
en uit te voeren, om macro-economische stabiliteit te brengen, om nationale 
(groei)knelpunten te identificeren en om de overheidsfinanciën gezonder te maken. Hierbij 
wordt ook aandacht gegeven aan interacties en mogelijke spillovers tussen verschillende 
lidstaten. Opdat een geïntegreerde beoordeling kan plaatsvinden, moeten lidstaten op 
hetzelfde moment rapporteren over de vooruitgang van het Europa-2020 programma in hun 
land en over hun inspanningen in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). 

  



2. WERKGELEGENHEID 

In 2009 kwam er een einde aan de jarenlange stijging van de werkgelegenheid. De 
werkgelegenheidsgraad van 15
eindigde in 2009 lager dan in 2008. De Belgische score ligt ruim onder het Europese gemi
ook al is het verschil licht verkleind
van 70 % die tegen 2010 gerealiseerd zou moeten worden. Nederland en Malta vormen de twee 
uitersten op het vlak van werkgelegenheidsgraad in de EU
respectievelijk 77 % en 54,9 %. Zij illustreren duidelijk dat de doelstelling voor sommige landen al 
ruimschoots behaald is, terwijl er voor anderen nog een lange weg valt af te leggen.

De totale werkgelegenheidsgraad
tot 62,4 % in 2008, om vervolgens, als gevolg van de economische crisis, te dalen tot 61,6
2009, waarmee het aantal werkenden, dat volgens de EAK nog 4.390.000 bedraagt, daalde met 
24.0007. Er zijn echter grote onderlinge verschillen merkbaar tussen de drie gewesten van het 
land. De hoogste werkgelegenheidsgraad en ook de grootste stijging van ervan, is terug te vinden 
in Vlaanderen, waar in 2009 65,8
eindigt Vlaanderen nog licht boven het Europese gemiddelde, in tegenstelling tot de twee andere 
gewesten, die scores halen die ongeveer 10 procentpunten lager liggen: Brussel behaalt 55,1
Wallonië 56,2 %, waarmee zij dus ook een st
liggen. 

 
Grafiek 2 - Verloop van de werkgelegenheidsgraad in België en in de EU
(procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd)
 

 
Bron: EC. 
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De Raad pleit al geruime tijd voor een verhoging van de werkgelegenheidsgraad in België, en dan 
voornamelijk van de kansengroepen, aangezien zij de laagste scores neerzetten en dus ook de 
meeste ruimte voor verbetering hebben. 

De werkgelegenheidsgraad voor vrouwen nam de afgelopen jaren snel toe, maar ook hier is de 
invloed van de crisis enigszins merkbaar: in 2009 lag het percentage werkende vrouwen op 
arbeidsleeftijd op 56 % in België, 0,2 % lager dan in 2008. In absolute aantallen werkten er in 2009 
ongeveer  1.985.000  vrouwen,  bijna  9000  meer  dan  in  2008,  maar  het  aantal  vrouwen  op  
arbeidsleeftijd steeg nog sterker, waardoor er een procentuele afname was. Enkel in Vlaanderen 
werd de Lissabon-doelstelling van 60 % overschreden: met 60,5 % van de vrouwen aan het werk, 
heeft Vlaanderen haar werkgelegenheidsgraad voor vrouwen sinds 2000 met 5,8 % verbeterd. In 
Wallonië werkt met 50,2 % ongeveer de helft van de vrouwen, een verhoging van 3,8 
procentpunten sinds 2000, en in Brussel ligt de werkgelegenheidsgraad voor vrouwen met 49,3 % 
opnieuw hoger dan in 2000, maar de vooruitgang sinds 2000 is met 0,4 % relatief klein. 

Op Europees vlak is de laagste werkgelegenheidsgraad voor vrouwen te vinden in Malta,  gevolgd 
door Italië en Griekenland. Vrouwen zijn het vaakst op de arbeidsmarkt actief in Denemarken, 
Nederland en Zweden, die elk meer dan 70 % halen. Er dient bij deze percentages echter een 
belangrijke kanttekening gemaakt te worden, want deze gegevens verschaffen geen informatie 
betreffende het arbeidsvolume dat deze vrouwen uitoefenen. Indien de metingen in voltijdse 
equivalenten worden uitgedrukt, blijkt dat deze hoge scores danig neerwaarts worden bijgesteld. 
De meest recente gegevens dateren van 2008 en daaruit blijkt de hoogste 
werkgelegenheidsgraden voor vrouwen, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, in Letland te vinden 
is. In Nederland zakt het percentage overigens bijzonder sterk, van 71,1 % naar 45,4 %, wat 
aangeeft dat deeltijds werken daar sterk is ingeburgerd. 

Deze tendens is overigens in vele landen terug te vinden: de arbeidsmarktparticipatie van 
vrouwen is sterk verhoogd de laatste decennia en een belangrijk deel van deze banen zijn toe te 
schrijven aan deeltijds werken. In België bedroeg het aandeel deeltijds werkende vrouwen in 2009 
44,2 %, tegenover 9 % voor de mannen. Zowel bij mannen als bij vrouwen voert Nederland de 
rangschikking aan: 23,6 % van de mannen werkt deeltijds in 2009 en maar liefst 75,7 % van de 
vrouwen. 

Indien gekeken wordt naar de beweegredenen voor dit arbeidstype, blijkt dat in 2009 het aandeel 
van de onvrijwillige vrouwelijke deeltijdarbeid 11,4 % bedroeg en daarmee kleiner was dan dat 
van mannen (16,4 %). Op het eerste zicht impliceert dit dat vrouwen vaker vrijwillig deeltijds gaan 
werken, maar een nuancering is hier op haar plaats. De definitie van "onvrijwillige" deeltijdarbeid 
verwijst immers naar de personen die in dat stelsel werken omdat ze geen voltijdse baan 
gevonden hebben, wat een vrij eng concept is. Hier kan dus een onderscheid gemaakt worden 
tussen intrede-motieven, die vaak onvrijwillig zijn, en veelal vrijwillige resideer-motieven, die het 
resultaat zijn van gewenning. De cijfers beschrijven hier dus niet de situatie van de intreders, 
maar die van de reeds werkenden. De ontwikkeling van deeltijdse banen berust nog grotendeels 
op een maatschappelijk model waarin vooral de vrouw de gezinstaken voor haar rekening neemt, 
zelfs al werken beide partners. Op het niveau van de gewesten vertoont het aandeel van de 
onvrijwillige deeltijdarbeid bij vrouwen in het totaal aanzienlijke verschillen; terwijl in Wallonië en 
in Brussel een vierde tot een vijfde van de volledige vrouwelijke deeltijdarbeid onvrijwillig is, geldt 
dat voor slechts 5,8 % in Vlaanderen. 

  



 

 
Grafiek 3 - Aandeel van de vrouwelijke deeltijdarbeid in 2009
(in procenten van het aantal vrouwelijke werknemers)
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Bij de 55- tot 64-jarigen laat België een bijzonder lage werkgelegenheidsgraad optekenen die nog 
ver onder de Lissabon-doelstelling voor 2010 ligt: slechts 35,3 % van hen is in 2009 aan het werk, 
tegenover een EU-gemiddelde van 46 %. Het totale aantal oudere werkenden bedraagt daarmee 
461.000 in België. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de werkgelegenheidsgraad voor 
ouderen de laatste jaren onafgebroken in stijgende lijn verliep en ook sterker toenam dan de 
werkgelegenheidsgraad van andere doelgroepen, namelijk van 26,3 % in 2000 tot 34,5 % in 2008 
en 35,3 % in 2009. Hiermee zijn zij de enige kansengroep die in 2009 een hoger percentage 
werkenden kan voorleggen dan in 2008. Zweden is met 70 % werkende ouderen opnieuw het best 
scorende land. In België is de situatie van de 54-plussers relatief gunstiger in Brussel, waar 42,3 % 
van hen in 2009 werkte, tegenover 39,7 % het jaar voordien. In Vlaanderen bedraagt dat aandeel 
35,8 % en in Wallonië 32,7 %, waarmee deze laatste het enige gewest is waar de 
werkgelegenheidsgraad voor ouderen gezakt is ten opzichte van 2008. 

De toename van het aantal oudere werkenden is toe te schrijven aan zowel demografische 
factoren - cohorte-effect door de grotere deelname van vrouwen - als structurele factoren 
- relatieve toename van de werkgelegenheid in de tertiaire sector - en aan specifieke 
beleidsmaatregelen die de afgelopen jaren ten uitvoer zijn gelegd. Naast de geleidelijke verhoging 
van de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen, beogen die maatregelen enerzijds de 
vervroegde-uittredingsmogelijkheden te beperken (stelsel van de oudere werklozen en 
brugpensioen) en anderzijds werknemers bij het einde van hun loopbaan aan het werk te houden 
via, onder meer, gerichte verlagingen van de sociale lasten voor de ondernemingen die ouderen 
in dienst hebben of in dienst nemen, inkomensgaranties inzake de berekening van de 
pensioenrechten of een recht op "outplacement". In Brussel en Vlaanderen is de 
werkgelegenheidsgraad van de ouderen in 2009 zelfs gestegen, ondanks de economische crisis en 
het daarmee gepaard gaande risico van meer brugpensioneringen. 

Andere groepen ondervinden specifieke problemen om zich op de arbeidsmarkt te integreren, 
namelijk jongeren, allochtonen, personen met een handicap en meer in het bijzonder 
laaggeschoolden, die in alle categorieën voorkomen. 

De werkgelegenheidsgraad van jongeren in België, die in de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar nog 
vaak studeren, bevindt zich onderaan de Europese rangschikking en is sinds het begin van het 
huidige decennium, toen hij nog 29,1 % bedroeg, teruggelopen tot de huidige 25,3 %. In absolute 
aantallen komt dat neer op een daling van 30.000 jonge werkenden in België tussen 2000 en 
2009. Het totale aantal werkende jongeren bedroeg in dit laatste jaar 330.000.  Geen enkel van de 
drie gewesten bereikt het Europese gemiddelde van 35,2 %, maar Brussel wijkt er het sterkst van 
af, met slechts 19,1 % van de jongeren aan het werk. De overgang van school naar arbeidsmarkt is 
delicaat, en vindt wegens langer durende studies, vaak later plaats dan vroeger het geval was. De 
moeilijkheden die gepaard gaan met de overgang naar de arbeidsmarkt zijn groter naarmate de 
jongeren minder hoog opgeleid zijn. De landen met een bijzonder hoge werkgelegenheidsgraad 
van jongeren, zoals Denemarken of Nederland, worden gekenmerkt door onder meer een betere 
cumulatie van studies en werkgelegenheid dan in landen zoals België, waar de mogelijkheden van 
een dergelijke cumulatie (een job of studiestage uitoefenen gedurende het academiejaar) 
geringer zijn of als gevolg van de keuze van een specifieke studierichting (met een voorkeur voor 
de klassieke, algemene studierichting). Deze problematiek van de inschakeling van jongeren op de 
arbeidsmarkt werd onderzocht in het verslag van de Raad dat in oktober 2009 werd gepubliceerd. 

Een hoger opleidingsniveau is positief gecorreleerd met de kans op inschakeling op de 
arbeidsmarkt, zoals blijkt uit de lage werkgelegenheidsgraad van laaggeschoolden op 
arbeidsleeftijd in België, die 38,6 % bedraagt en die daarmee bijna 8 procentpunten onder het 
EU27 gemiddelde ligt. Ook op gewestelijk niveau zijn er verschillen, waarbij de 
werkgelegenheidsgraad van de personen met een diploma van ten hoogste lager secundair 
onderwijs in Vlaanderen, met 42,4 %, hoger ligt dan in Brussel en Wallonië, die respectievelijk 
35,1 % en 34 % laten optekenen. Bijzonder problematisch is bovendien de onderwijskloof die in 
de meeste lidstaten van de EU aanwezig is. Bij de hooggeschoolden ligt de 
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Grafiek 5 - Werkgelegenheidsgraad van de kansengroepen
(procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd
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opzichte van de gemiddelde totale werkgelegenheidsgraad terug te vinden, waarbij vooral 
Wallonië met 27,3 % een grote kloof vertoont, maar ook in Vlaanderen ligt het verschil boven de 
21 procentpunten. In Brussel bedraagt de kloof 16,3 %. Een deel van dit verschil kan wellicht 
verklaard worden door de structuur van de buitenlandse bevolking, die, volgens een analyse, op 
het vlak van leeftijd en opleidingsniveau niet onaanzienlijk lijkt te verschillen met de Belgische 
bevolking. Zo is de niet-Europese bevolking jonger dan de Belgische en over het algemeen minder 
hoog opgeleid. Een tekortkoming van het nationaliteitscriterium is het feit dat het geen rekening 
houdt met degenen die Belg geworden zijn of als Belg geboren zijn, wat kan leiden tot een 
onderschatting van de bevolking van vreemde herkomst. Dit kan (enigszins) verholpen worden 
door het land van geboorte als indicator te gebruiken. Uit de gegevens van de Enquête naar de 
Arbeidskrachten blijkt dat in 2008 7,5 % van de totale Belgische bevolking op arbeidsleeftijd 
geboren is buiten de EU, terwijl maar 2,9 % van de bevolking op arbeidsleeftijd een niet-EU 
nationaliteit heeft, dit is een verschil van bijna 5 %. In België oefent 48,1 % van de personen 
geboren buiten de EU een bezoldigde activiteit uit, dat is ruim 14 procentpunten minder dan de 
totale populatie. Die verschillen doen zich in de drie gewesten voor, maar in Vlaanderen was het 
verschil met het nationale gemiddelde het grootst, namelijk ongeveer 14 procentpunten. 

 
Tabel 1- Werkgelegenheidsgraad van de bevolking van vreemde herkomst 
(in procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd, 2008) 
 

  

 Geboren buiten de EU Totale Bevolking Verschil 
België 48,1 62,4 14,3 
Vlaanderen 52,7 66,5 13,8 
Wallonië 45,3 57,2 11,9 
Brussel 45,6 55,6 10,0 

Bron: ADSEI. 
 
 

Van de personen met een handicap die zijn opgenomen in de enquêtes naar de arbeidskrachten 
van 20028 oefende gemiddeld slechts 42 % een beroep uit in België, dat is 17 procentpunten 
minder dan het totale nationale gemiddelde. Het feit dat een gehandicapt persoon inactief is (dat 
geldt voor één persoon op twee) kan een persoonlijke keuze zijn, maar heeft in de meeste 
gevallen te maken met specifieke problemen waarmee hij/zij wordt geconfronteerd bij het 
zoeken naar werk, of met de perceptie dat een handicap het werken in normale omstandigheden 
onmogelijk maakt. De regionale opsplitsing van de werkgelegenheidsgraad laat in Brussel een veel 
groter verschil zien ten opzichte van die van de totale bevolking, namelijk 31,3 % tegen 52 % in 
2002. Deze moeizame integratie van personen met een chronische ziekte of handicap doet zich 
voor in de meeste landen van de EU, maar België bevindt zich onder het gemiddelde. Voor 
Vlaanderen zijn er recentere gegevens9 beschikbaar: de werkgelegenheidsgraad van 
gehandicapten is daar gedaald van 45,7 % in 2002 tot 42,2 % in 2007. 

Het contrast van de werkgelegenheidsgraden van deze kansengroepen met de groepen op de 
arbeidsmarkt met de hoogste werkzaamheidsgraden, is groot. Zo behalen hooggeschoolden in 
België een werkgelegenheidsgraad van 81,9 % en werkt 79,8 % van de 25-54-jarigen, waarmee we 
rond de EU gemiddelden liggen (82,9 en 78,2 %, respectievelijk). Vlaanderen behaalt in die 
groepen zelfs scores van respectievelijk 84,2 en 85,1 %, vlot hoger dan de overeenstemmende EU 
gemiddelden. 

                                                           
8 Tijdens de voorjaarsenquête was een ad hoc-module toegevoegd. In de gewone enquêtes naar de arbeidskrachten 

kunnen deze personen niet zo precies worden geïdentificeerd. 
9 Erik Samoy, Handicap en Arbeid, Deel 1 - Definities en statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een 

handicap, update juli 2009. 
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3. WERKLOOSHEID 

De problemen die de verschillende vermelde kansengroepen ervaren bij het vinden van werk, 
komen tevens tot uiting in de werkloosheidsgraad van die groepen. Voor bepaalde, relatief 
kansarme groepen lijkt het relevanter om dit werkloosheidspercentage niet te berekenen ten 
opzichte van de beroepsbevolking, die bestaat uit personen die werk hebben en diegenen die er 
naar op zoek zijn, maar wel ten opzichte van de overeenstemmende totale bevolking. Dit wordt 
gedaan om een "dramatisering" van het resultaat te voorkomen: de actieve bevolking (de noemer 
dus) is voor deze groepen gewoon proportioneel kleiner dan bij andere bevolkingscategorieën. Dit 
is het geval voor de 15- tot 24-jarigen, die vaak nog inactief zijn omdat ze studeren, of voor de 
niet-EU-onderdanen, van wie een hoog percentage vrouwen niet werkt. De lokale praktijken 
betreffende de combinatie van werk en studies, of de afkomst en culturele tradities van de 
buitenlandse bevolking, verschillen sterk van land tot land, wat de vergelijking van de traditionele 
werkloosheidsgraden moeilijker maakt. Het is daarom beter om te werken met een neutralere 
indicator, zoals de werkloosheidsgraad van de totale betreffende bevolking. Dat is overigens ook 
hetgeen men doet bij andere indicatoren, zoals de werkgelegenheidsgraad en de 
inactiviteitsgraad. Men spreekt in dit geval niet van werkloosheidsgraad (ten opzichte van de 
beroepsbevolking), maar van werklozenratio (ten opzichte van de totale bevolking). In het kader 
hiervan bereidt de Europese Commissie de invoering van een complementair concept voor: de 
NEET10. Het doel is het identificeren van personen binnen de totale bevolking of binnen een 
leeftijdsgroep of andere, die noch werken, noch studeren en noch een opleiding volgen. In 2007 
beantwoordde 49,1 % van de Belgische jongeren aan deze criteria, tegen 37,3 % in de EU. 

De totale werkloosheidsgraad in België bedroeg in 2009 8 %, tegenover 8,9 % voor de EU in haar 
geheel. In 2009 werden de effecten van de economische crisis op de arbeidsmarkt duidelijk 
merkbaar, waardoor de werkloosheidsgraad met 1 procentpunt steeg ten opzichte van 2008. Dat 
geeft een totaal van 370.000 niet werkende werkzoekenden in België. Dat zijn gegevens volgens 
de ILO-criteria en dat is een gevoelig lager aantal dan het aantal dat door de administratieve 
gegevens van de RVA naar voren wordt geschoven (551.000). Daarmee doet België het heel wat 
beter dan het EU-gemiddelde, dat met 1,9 % steeg. De grootste stijgers zijn de 
werkloosheidsgraden voor laaggeschoolden, niet-EU-onderdanen en jongeren, die met ongeveer 
1,2 % stegen. Bovendien lijkt de werkloosheid harder te hebben toegeslagen bij mannen, waar de 
werkloosheidsgraad steeg van 6,5 % naar 7,8 %, wat er op kan wijzen dat sectoren waar 
overwegend mannen werken, zwaarder getroffen werden. De situatie loopt in de drie gewesten 
van het land nog steeds sterk uiteen, met een werkloosheidsgraad van 15,9 % in Brussel, 11,2 % in 
Wallonië en 5 % in Vlaanderen. De werkloosheidsgraad in Brussel daalt daarmee met 0,1 % ten 
opzichte van 2008, terwijl ze in Vlaanderen en Wallonië met 1,1 % gestegen is.  

In 2007 was de regionale spreiding van de werkloosheidsgraad11 in  België  de  grootste  van  de  
EU15. België gaat Italië vooraf dat, door de grote verschillen tussen het noorden en zuiden van 
het land, tot in 2006 de rangschikking had aangevoerd. Deze indicator dient met de nodige 
omzichtigheid te worden geïnterpreteerd, want ook al wordt België gekenmerkt door grote 
verschillen in werkloosheidsgraad tussen de provincies, toch ligt de gemiddelde 
werkloosheidsgraad er lager dan in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Griekenland, landen 
waar de territoriale spreiding van het werkgelegenheidsdeficit evenwichtiger is. 

                                                           
10  NEET: "Neither in Employment, Education nor Training". 
11   De spreidingsindicator, uitgedrukt in procenten, stemt overeen met de verhouding tussen de vierkantswortel van 

de variantie (gewogen aan de hand van het aandeel, per regio, van de beroepsbevolking in de totale 
beroepsbevolking) van de regionale geharmoniseerde werkloosheidsgraden op NUTS2-niveau (dat in België 
overeenstemt met de provincies) en de totale werkloosheidsgraad. Hij geeft derhalve aan in welke mate de 
werkloosheidsgraad verschilt tussen de administratieve onderverdelingen van een bepaald land. Hierbij moet 
opgemerkt worden dat de administratieve opdeling van de verschillende landen zeer verschillend kan zijn en dat de 
gegevens van de EAK minder betrouwbaar worden naarmate men op meer gedetailleerde niveau's werkt. 
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verschillen inzake totale werkloosheidsgraden reflecteren. De ratio's tussen de 
werkloosheidsgraden van de kansengroepen en de totale werkloosheidsgraden zijn dus relatief 
constant. Dit neemt echter niet weg dat de cijfers aangeven dat er ernstigere situaties bestaan in 
bepaalde regio's of lidstaten. 

 
Tabel 2 - Ratio's van de werkloosheidsgraden van de kansengroepen in 2009 
 
 

 België Brussel Vlaanderen Wallonië EU 15 
Mannen 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Vrouwen 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 
       
Laaggeschoolden 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 
Middengeschoolden 1,0 1,2 1,0 1,1 0,9 
Hooggeschoolden 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 
           
Nationale onderdanen 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Overige EU-onderdanen 1,4 0,6 1,7 1,2 1,3 
Niet-EU-onderdanen1 2,0 1,2 2,5 1,6 2,2 
           
15-24 jaar1 0,9 0,6 1,1 0,8 1,0 
25-54 jaar 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 
55-64 jaar 0,6 0,6 0,9 0,5 0,7 

  
Bron: ADSEI. 
1 Op basis van de bevolking op arbeidsleeftijd. 
 

Wat de werkloosheidsduur betreft, is de kortstondige werkloosheid conjunctuurgevoeliger dan 
het gemiddelde: tijdens een neergaande fase van de economische cyclus is niet enkel de 
"instroom" groter, aangezien meer mensen hun baan verliezen en jongeren na hun studies 
moeilijker een baan vinden, maar is de "uitstroom" ook kleiner omdat minder werklozen aan de 
slag kunnen. Zo bereiken meer werklozen de grens van één jaar werkloosheid, zodat de 
"uitstroom" uit de kortstondige werkloosheid in grotere mate leidt tot een "instroom" in de 
langdurige werkloosheid. Derhalve stijgt na verloop van tijd ook het aantal personen die langer 
dan een jaar werkloos zijn. Die toename wordt bovendien versterkt doordat de betrokkenen, bij 
gebrek aan recente ervaring op de arbeidsmarkt, minder kansen hebben om werk te vinden. Het 
gevaar bestaat dus dat ze in de werkloosheid verstrikt raken, zelfs wanneer de activiteit opleeft. In 
België zoeken bijna de helft van de werkzoekenden al meer dan een jaar een baan: de langdurige 
werkloosheid bedroeg in 2009 derhalve 3,5 %, tegen 3,3 % in 2008. Die verhouding wordt 
opgetekend in de drie gewesten, hoewel er bepaalde verschillen zijn. Het voorbije jaar was 
Brussel het enige gewest waar de langdurige werkloosheidsgraad daalde, van 8,8 % in 2008 tot 
8,2 % in 2009. In Wallonië is het aandeel langdurige werklozen in 2009 gestegen tot 5,8 % en in 
Vlaanderen is hun aantal gestegen tot 1,5 % van de beroepsbevolking tussen 15 en 74 jaar12. 
Hiermee is voor deze laatste twee gewesten de licht dalende tendens van de laatste jaren 
doorbroken door de weerslag van de economische crisis. Deze daling weerspiegelde 
uiteenlopende ontwikkelingen per leeftijdscategorie, met name wegens de toepassing van het 
begeleidend beleid voor de werklozen jonger dan 50 jaar (positief effect) en het optrekken van de 
leeftijd (50 tot 58 jaar) voor toegang tot het stelsel van de oudere werklozen (negatief effect voor 
de werklozen ouder dan 50 jaar). 

  

                                                           
12 Totale populatie langdurig (12 maanden of meer) werklozen als percentage van de totale actieve bevolking. 

Gegevens van de EAK. 
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4. ARBEIDSRESERVE 

Meer algemeen is de toegang tot de arbeidsmarkt voor aanzienlijke categorieën van de bevolking 
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5. ACTIVERING EN OPLEIDING
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Grafiek 9 - Opleiding van jongeren
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voor de werkzoekenden, maar ook voor de werkenden, die ervoor moeten zorgen dat ze hun 
arbeidsinzetbaarheid handhaven of zelfs verhogen. Persoonlijke initiatieven zijn in dit verband 
belangrijk, maar de rol van de ondernemingen is doorslaggevend. Die rol is door de sociale 
partners en de overheid herhaaldelijk beklemtoond, met name in het kad
generatiepact.  

Investeringen in menselijk kapitaal vormen trouwens een van de hoekstenen van de EWS, die ook 
op dit gebied een doelstelling voor de middellange termijn bepaalt. De richtsnoeren voor de 
werkgelegenheid pleiten ervoor dat de parti
arbeidsleeftijd (van 25 tot 64 jaar) inzake onderwijs en levenslang leren tegen 2010 in de EU ten 
minste 12,5 % zou bedragen. Die doelstelling heeft betrekking op alle mogelijke opleidingen, al 
dan niet verbonden aan een beroepskader. Het niveau van de indicator voor België, namelijk 6,8
% in 2009, wijst op een aanzienlijke achterstand, niet alleen ten opzichte van de doelstelling van 
de EWS, maar ook ten opzichte van de bij onze Europese partners (EU15) opgetekend
participatiegraad, die 10,9  % 
Scandinavische landen of het Verenigd Koninkrijk, waar de participatiegraad in 2008 schommelde 
tussen  20  en  32  %. Wat de gewesten betreft, was de participatie
Brussel, namelijk 10,4 %. In Wallonië volgde 4,7
Vlaanderen bedroeg dat percentage 7,4

 
Grafiek 10 - Participatiegraad van volwassenen inzake permanente opleiding in 2008
(volwassen bevolking tussen 25 en 64 jaar die tijdens de referentieweek deelgenomen heeft aan opleiding 
of onderwijs in procenten van de overeenstemmende bevolking)
 

  
Bronnen: EC, ADSEI. 
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formele opleidingen. Voor de formele opleidingen stemmen die cijfers overeen met 14 %, 13 % en 
11 % voor respectievelijk Brussel, Vlaanderen en Wallonië en voor de niet-formele opleidingen 
met 34 %, 35 % en 30 %. In dit stadium kunnen de resultaten van deze nieuwe enquête evenwel 
niet worden vergeleken met die van andere lidstaten van de EU. 

In België wordt het opleidingsbeleid van de ondernemingen uit de particuliere sector ondersteund 
door cijfermatige doelstellingen die de sociale partners via centraal overleg hebben afgesproken. 
Deze doelstellingen betreffen zowel de opleidingskosten als de participatiegraad van de 
werknemers. Het opleidingsbudget van alle bedrijven uit de particuliere sector samen diende in 
2006 1,9  % van de loonkosten uit te maken. In termen van participatie moet één werknemer op 
twee tegen 2010 jaarlijks toegang hebben tot opleiding. Aan de hand van de door de 
ondernemingen neergelegde sociale balansen, kan elk jaar de geleverde inspanning ter zake 
worden ingeschat. Wegens een wijziging in de structuur is het niet mogelijk om de nieuwe 
gegevens te vergelijken met de gegevens van de voorbije jaren, maar de gegevens zijn wel 
gedetailleerder geworden. Zo wordt nu een onderscheid gemaakt tussen formele, informele en 
initiële opleidingen. Indien de kosten voor alle opleidingen opgeteld worden, dan lijkt dat in 2008 
1,69 % van de personeelskosten aan opleiding werden gegeven. De grootste kostenpost zit bij de 
formele opleidingen. De participatiegraad aan formele opleidingen bedroeg in 2008 34,2 %. Voor 
informele en initiële opleidingen was dit respectievelijk 19,2 en 1,3 %. Deze percentages kunnen 
niet simpelweg opgeteld worden om een globaal opleidingspercentage te vinden, omdat 
eenzelfde werker aan meerdere opleidingen kan hebben deelgenomen. Optellen kan dus leiden 
tot dubbel- of driedubbeltellingen. 

Begeleiding en opleiding vormen de voornaamste hefbomen om de inschakeling van 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en te vermijden dat zij langdurig 
werkloos worden. De indicatoren ter zake betreffen, enerzijds, de preventieve aanpak om de 
instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen en, anderzijds, het concept van de 
"nieuwe start". Voor de eerste indicator beliep het aandeel van de jongeren die 4 maanden na 
hun inschrijving nog steeds werkloos zijn en niet konden genieten van een begeleiding in België 
17,1 % in 2008. Op het niveau van de gewesten lag het relatief hoger in Brussel (26,4 %) dan in 
Vlaanderen (14,4 %) en Wallonië (17,8 %). Na 6 maanden daalt dat aandeel: in Brussel werd 16,7 
% niet begeleid, in Wallonië was dat 15,2 % en in Vlaanderen slechts 5,3 %. Van alle volwassenen 
die meer dan een jaar werkloos zijn, genoot tussen 11 en 20 % nog geen begeleiding. 

De tweede indicator meet het aandeel van de werklozen die geen nieuwe start is aangeboden in 
de vorm van opleiding, herscholing, werkervaring, enz. in 2008. Ongeveer de helft van de 
jongeren in Wallonië en Brussel die minstens 4 maanden werkloos zijn, konden niet genieten van 
dergelijke maatregelen, tegen 28 % in Vlaanderen. Na 6 maanden verbetert het cijfer duidelijk in 
Vlaanderen (8,5 %) en, in mindere mate, in Brussel en Wallonië. Bij de volwassenen, na 1 jaar 
werkloosheid, kon 14,7 % niet genieten van een nieuwe start in Vlaanderen; dat aandeel beliep 
25,7 % in Brussel en 36 % in Wallonië. 

De activeringsgraad van de langdurig werklozen komt overeen met het aandeel van de 
begunstigden van een actieve maatregel (opleiding, ervaring, enz.) in het totaal aantal langdurig 
niet werkende werkzoekenden. In Vlaanderen was die graad in 2008 het hoogst, namelijk 22,2 %, 
gevolgd door Wallonië (15,2 %) en Brussel (11,1 %). 
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6. LOONKOSTEN EN BELASTING OP ARBEID 

6.1. Verloop van de loonkosten in de ondernemingen 

Sedert de invoering van het mechanisme van de loonnorm krachtens de wet van 1996, zijn er zes 
tweejaarlijkse periodes geweest waarvoor een maximale of indicatieve marge in termen van 
loonkostenverloop werd bepaald. In het centraal akkoord voor de periode 2007-2008 werd een 
indicatieve loonnorm van 5 % vastgelegd op basis van de verwachte gemiddelde stijging van de 
uurloonkosten in de drie buurlanden. Die marge werd omwille van twee redenen ruimschoots 
overschreden. Vooreerst oefende de sterke dynamiek van de werkgelegenheid tijdens deze 
periode druk uit op de lonen; vele ondernemingen dienden het hoofd te bieden aan het tekort 
aan geschoolde arbeidskrachten voor een groot aantal beroepen. Ten tweede was er een 
inflatieopstoot, die met name verband hield met de forse stijging van de prijzen voor energie en 
sommige andere grondstoffen, en die, ondanks de matigende invloed van de gezondheidsindex 
en de all-inclausules, de loonindexering op een hoger niveau heeft getild dan werd verwacht toen 
het centraal akkoord werd gesloten. Al bij al zijn de uurloonkosten derhalve gedurende de 
periode 2007-2008 voor de ondernemingen van de particuliere sector met 6,6 % gestegen. Voor 
de periode 2009-2010 werd geen loonnorm bepaald. 

Op basis van het verwachte verloop in de drie voornaamste buurlanden, raamt de CRB in zijn 
Technisch Verslag van 12 november 2009 de beschikbare marge voor de stijging van de nominale 
uurloonkosten tijdens de periode 2009-2010 op 3,5 %. Ondanks de lage inflatie, gaat de CRB ervan 
uit dat de gemiddelde indexeringen gedurende de periode van dezelfde orde van grootte zullen 
zijn, gelet op het vertragingseffect dat van 2008 tot 2009 door de bestaande 
indexeringsmechanismen wordt uitgeoefend. 

In het centraal akkoord dat op 22 december 2008 werd afgesloten met het oog op de 
onderhandelingen in de sectoren en de ondernemingen voor de periode 2009-2010, waren de 
sociale partners van hun kant overeengekomen de maximale onderhandelingsruimte vast te 
stellen op een bedrag, op kruissnelheid, van 250 euro per werknemer, zonder extra lasten voor de 
werkgever, en zulks bovenop de indexeringen en de baremaverhogingen. Voor 2009 mocht 
maximaal 125 euro worden toegekend, wat in mindering kon worden gebracht van het 
voornoemde bedrag of eenmalig kan worden toegestaan.  

De concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen inzake kosten wordt niet bepaald door 
het effectieve verloop van de loonkosten in België ten opzichte van de aangenomen loonnorm 
ex ante, maar tegenover de ex post waargenomen wijziging voor de loonkosten opgetekend in de 
drie voornaamste buurlanden, namelijk Duitsland, Frankrijk en Nederland. Terwijl de 
uurloonkosten in België van 1996 tot 2004 nagenoeg parallel verliepen met het gemiddelde van 
de drie buurlanden, afgezien van enkele schommelingen tijdens die periode, is er vervolgens een 
loonhandicap ontstaan: gecumuleerd sinds 1996, bedroeg die eind 2009 3,5 %. 

  



 
Grafiek 11 - Loonkostenhandicap van de Belgische ondernemingen
(procentuele verschillen ten opzichte van de belang
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aanmerking zou zijn genomen bij de berekening van de uurloonkosten, zou de stijging ervan in 
2009 ten belope van 0,3 procentpunt zijn afgeremd.

 

6.2. Fiscale druk op de arbeidskosten

Het overheidsbeleid ter verlichting van de fiscale en sociale lasten streeft er naar om, enerzijds, 
de arbeidskosten voor de ondernemingen te verminderen en, anderzijds, werken aantrekkelijker 
te maken. Het beoogt dus de vraag naar arbeid te 

De hierna toegelichte indicatoren die het relatieve gewicht van de belasting op arbeid in België en 
de andere EU-landen meten, houden enkel rekening met het aspect "lasten" en laten in feite de 
"voordelen" buiten beschouwing die zowel de ondernemingen als de werknemers genieten als 
gevolg van de overheidsuitgaven. Dankzij hoge sociale bijdragen kan bijvoorbeeld een 
socialezekerheidsstelsel worden gefinancierd dat de noodzaak beperkt om een particuliere 
verzekering aan te gaan teneinde een dekking van een vergelijkbaar niveau te genieten.

Vanuit macro-economisch oogpunt, kan het gewicht van de belastingen en van de sociale lasten 
op de inkomens uit arbeid worden uitgedrukt door middel van een impliciet heffingstarie
zichzelf de effecten van de heffingsmodaliteiten eigen aan elk land en van de nationale 
kenmerken inzake werkende bevolking integreert.

 
Grafiek 12 - Impliciet heffingstarief op arbeid
(procenten van de totale bezoldiging
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de EU, na Italië en Zweden, en kwam ruimschoots uit boven het Europese gemiddelde (36,5
Hoewel het impliciete heffingstarief in Frankrijk amper lager ligt dan in België, bedraagt het 39
in Duitsland en maar 34,3 % in Nederland.

Die algemene maatstaf weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de situatie van alle werknemers. 
Gelet op de heffingsmodaliteiten, de inachtneming van de gezinssituatie, de aftrekmogelijkheden, 
de eventuele plafonnering van de bijdragen, enz., kunnen belangrijke verschillen tussen de 
individuen tot uiting komen. In het kader van een werkgelegenheidsbeleid, is die informatie 
cruciaal om inzicht te krijgen in de situatie van sommige groepen ten opzichte van de 
arbeidsmarkt. Daartoe wordt gerefereerd aan benaderingen van micro
verschillende typegevallen aangeven, in termen van inkomensniveau, statuut van de echtgenoot, 
eventuele kinderen of het al dan niet uitoefenen van een beroep door de echtgenoot.

Uit onderzoek van de OESO blijkt dat in 2009 de druk van de directe belastingen en van de 
werknemers- en werkgeversbijdragen in België het hoogst is van alle bestudeerde landen voor 
twee gevallen: ten eerste voor een alleenstaande en kinderloze werknemer d
het gemiddelde loon verdient en ten tweede voor dezelfde werknemer die twee derde méér 
verdient dan het gemiddelde loon. De resultaten worden dus niet beïnvloed door de situatie 
inzake burgerlijke staat (gehuwd of samenwonend) of de gezin
behandeling aanzienlijk kan uiteenlopen van het ene land tot het andere

 
Grafiek 13 - Loonwig1 voor een alleenstaande kinderloze werknemer die in 2009 respectievelijk 67 en 

167 % van het gemiddelde loon verdiende
(in procenten van de loonkosten) 
 

  
Bron: OESO. 
1 Directe belastingen, werkgevers
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alleenstaande kinderloze werknemer met een laag loon15. Het Europese gemiddelde voor 
diezelfde werknemer bedroeg 37,6 %. Terwijl de loonwig in de buurlanden Duitsland en Frankrijk 
nauwelijks kleiner is dan in België, sluiten Nederland en de Scandinavische landen nauwer aan bij 
het Europese gemiddelde. 

Het progressieve karakter van de directe belastingen wordt geïllustreerd door het feit dat de 
loonwig voor alle landen groter wordt naarmate het inkomen stijgt. In België beloopt het verschil 
11,6 procentpunten, met een totale fiscale en sociale druk van 60,5 % voor een alleenstaande 
kinderloze werknemer die 167 % van het gemiddelde loon verdient. Daarmee scoort België het 
hoogst van de landen van de EU15, waarvoor het gemiddelde 47,1 % bedraagt.  De loonwig is 
opnieuw het geringst in Ierland (39,1 %) en het Verenigd Koninkrijk (37 %), terwijl in Ierland het 
progressieve karakter opnieuw het sterkst is, met een verschil van 16,6 procentpunten tussen een 
laag en een hoog inkomen. 

 

6.3. Het financiële voordeel van werk 

De hierboven geanalyseerde loonwig geeft aan welk gedeelte van de totale loonkosten van een 
onderneming toekomt aan de werknemer. In België behouden de werknemers met een laag loon 
de ongeveer helft van wat ze kosten aan de onderneming die hen tewerkstelt. Voor de hoge lonen 
beloopt het netto loon 39,5 % van de loonkosten, tegen respectievelijk 62 en 53 % gemiddeld in 
de EU15. Bij overigens gelijkblijvende omstandigheden is het voor een Belgische werkgever 
duurder dan voor zijn Europese tegenhangers om de werknemers een zelfde netto loon uit te 
betalen.  

Hierdoor dreigen de minst productieve jobs te worden uitgestoten, wat de vraag naar 
laaggeschoolde arbeidskrachten kan doen afnemen. Bovendien kan deze situatie ook leiden tot 
een vermindering van het aanbod laaggeschoolde arbeidskrachten, aangezien deze werknemers 
de financiële voordelen van een (weinig betaalde) baan zullen vergelijken met de uitkeringen die 
ze ontvangen, onder meer voor werkloosheid (of inactiviteit, bestaansminimum, pensioen, 
invaliditeit, ...). 

  

                                                           
15 Gelet op de gerichte verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen die de lage lonen genieten, weerspiegelt de 

fiscale wig voor die categorie van werknemers vooral het gewicht van de directe belastingen op de inkomens.  



 
Grafiek 14 - Werkloosheidsval voor lage lonen in 200
(effectief marginaal belastingtarief op het arbeidsinkomen)
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Aan de hand van het effectieve marginale belastingtarief op het arbeidsinkomen van een 
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De bovenstaande grafiek verwijst naar 2007, omdat nog niet alle landen gegevens voor 2008 
hebben vrijgegeven, maar in de tekst wordt, voor zover mogelijk, met data voor 2008 gewerkt.
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% in 2008, tot de top van de Europese rangschikking van landen met een hoge werkloosheidsval, 
na Denemarken (89 %) en Luxemburg (86
bedroeg 75 % in 2007. 

Daarbij moet evenwel opgemerkt worden dat de aldus gemeten werkloosheidsval in België sedert 
2001 met 1 procentpunt is afgenomen, terwijl het Europese gemiddelde met 1
toegenomen als gevolg van de soms aanzienlijke stijging van het 
meeste nieuwe lidstaten. 
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7. BILLIJKHEID EN INKOMENSVERDELING

7.1. De loonkloof tussen mannen en vrouwen

De lonen van vrouwen liggen gemiddeld lager dan die van mannen. De loonkloof is mettertijd
verkleind, maar zij heeft zich de laatste jaren gestabiliseerd. In België bedroeg ze in 2008 9
tegen een Europees gemiddelde van 18

 
Grafiek 15 - Verschil1 inzake bezoldiging tussen mannen en vrouwen
(in procenten van het bruto uurloon v
 

 
Bron: EC. 
1 Niet gecorrigeerd voor de verschillende kenmerken van de populaties in kwestie.
2 Gegevens van 2007: de gegevens voor 2008 waren nog niet beschikbaar voor alle landen op het 

moment van schrijven. 
 
 

Deze berekeningen werden uitgevoerd aan de hand van de resultaten van de enquête naar de 
structuur en de spreiding van de bruto lonen (
geen rekening met de verschillende kenmerken van de mannelijke en vrouwelijke werkende 
populaties. Statistisch beschouwd, kan de loonkloof worden opgesplitst in verschillende 
componenten, zoals het verschil tussen de geslachten voor var
opleidingsniveau, arbeidsduur, bedrijfstak, beroep, gezinssituatie enz. en een niet
resterende component, die mogelijkerwijs kan worden toegeschreven aan een discriminatie 
tussen de geslachten. 

Volgens berekeningen van de ADSEI en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor 
het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
2007, zou 48 % van het loonverschil statistisch afhankelijk zijn van twaalf omschreven factoren 
                                                          
17  De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België 

Mannen in samenwerking met de ADSEI en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
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Grafiek 16 - Opsplitsing van het verklaarbare gedeelte van de loonkloof
 
 

 
Bron: ADSEI. 
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tegen gemiddeld 5 in de EU. Het kleinste verschil werd opgetekend in Slovenië, Slovakije en 
Tsjechië (3,4), het grootste in Letland met een verhouding van 7,3.

In het algemeen verloopt de inkomensverdel
beschouwd in de EU en het verschil is de laatste jaren
deze resultaten van de enquête kenmerken,

Met een niveau van 28 in 2008, sluit de Belgische Gini
en Nederland. Het meest egalitaire land is Slovenië met een Gini van 23. Aan het andere uiteinde 
van het spectrum bevinden zich landen zoals het Verenigd Kon
nieuwe lidstaten uit het oude communistische blok stelt men geen gemeenschappelijke structuur 
vast. Letland (38) en Litouwen (34) zijn relatief ongelijk, terwijl Slovenië (23) en Slowakije (24) deel 
uitmaken van de groep van landen waar de inkomensverdeling het meest egalitair verloopt.

 
Grafiek 17 - Ongelijkheid van de inkomensverdeling
(Gini-coëfficiënten) 
 

  
Bron: EC. 
1 Gegevens 2008 van EU27 i.p.v.
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België komt aldus 3 procentpunten lager uit dan het Europese gemiddelde en dicht in de buurt 
van de beste presteerders ter zake, namelijk Tsjechië (4

 
Grafiek 18 - Graad van het armoederisico na sociale overdrachten
(percentages van de bevolking onder de armoedegrens
 

 
Bron: EC. 
 
 

Een en ander neemt niet weg dat voor de gezamenlijke bevolking, inclusief dus de 
werkzoekenden, de inactieven
64-plussers, het armoederisico duidelijk groter is. 

De door de EC opgestelde indicator wordt berekend als het aantal personen van wie het 
equivalent beschikbaar inkomen
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een armoedegraad die iets lager ligt dan het Europese gemiddelde van 17
opgemerkt worden dat de foutenmarges voor zulke indicatoren vaak relatief groot zijn en zelfs 
enkele procentpunten kunnen bedragen.

Het totale armoederisico wordt aldus met drie vermenigvuldigd ten opzichte van de situatie van 
de werkenden. Dit verschil kan onder meer worden verklaard door de lage 
werkgelegenheidsgraad in België en door het feit dat
het niveau van de uitkeringen of pensioenen er, in verhouding tot het mediaan inkomen, laag is. 

Volgens een recente publicatie
het armoederisico duidelijk groter naarmate de arbeidsintensiteit kleiner is. Die arbeidsintensiteit 
                                                          
19 Het beschikbaar inkomen stemt overeen met het marktinkomen (lonen en inkomens uit vermogen) plus

overdrachten min de verplichte voorheffingen. Het equivalent beschikbaar inkomen is het beschikbaar inkomen 
aangepast volgens de grootte van het gezin.

20  Zie: Saks Y. en Delhez Ph. (2010) 'De armoede in België', Economisch Tijdschrift, juni 20
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van een gezin kan variëren van 0, wanneer niemand van de gezinsleden op arbeidsleeftijd werkt, 
tot 1, wanneer ze dat allemaal doen. Bovendien speelt het al dan niet hebben van kinderen hier 
ook een rol. Bij kinderloze huishoudens schommelt het armoederisico namelijk tussen 34 en 3 %, 
afhankelijk van de werkgelegenheidssituatie, maar bij huishoudens mét kinderen is die marge 
dubbel zo groot, zodat huishoudens met kinderen en een arbeidsintensiteit van 0, een 
armoederisico lopen van 71 %. Voor vrouwen ligt het armoederisico op 16 %, wat betekent dat 
het 1 % boven het gemiddelde ligt. Het armoederisico is ook groter bij kinderen jonger dan 16 jaar 
en bij 65-plussers, bij wie het armoederisico respectievelijk 17 % en 21 % bedraagt, en bij 
alleenstaanden, waar het al dan niet hebben van kinderen opnieuw een invloed heeft op het 
risico. Terwijl het armoederisico in België gemiddeld 15 % bedraagt, stijgt het tot 39 % voor 
alleenstaanden met kinderen en 22 % voor alleenstaanden zonder kinderen. Bovendien stijgt het 
armoederisico met het aantal kinderen, zoals de SILC-gegevens tonen.  

In deze gedachtengang geeft een andere onzekerheidsfactor het aandeel van de kinderen weer 
die leven in een gezin waar niemand een baan heeft. Deze verhouding is bijzonder hoog in België 
aangezien één kind op acht zich in een dergelijke situatie zou bevinden, tegen minder dan één op 
tien gemiddeld in de EU. Door deze verhouding is België in 2008 met 11,3 % op Europees niveau 
een van de hekkensluiters, net vóór Hongarije (14,6 %), Ierland (13,1 %) en het Verenigd 
Koninkrijk (16,4 %).  

Deze verhouding is in de loop van de laatste tien jaar in België weinig veranderd. Zij is des te 
onrustwekkender als men weet dat de sociaaleconomische factoren van doorslaggevend belang 
zijn waar het de schoolprestaties aanbelangt. 
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Bijlage 1: EU2020 - Lijst met geïntegreerde richtsnoeren 

 

- GRS1 "De kwaliteit en duurzaamheid van overheidsfinanciën verzekeren." 

- GRS2 "Macro-economische onevenwichten aanpakken." 

- GRS3 "Onevenwichten in de Eurozone verkleinen." 

- GRS4 "Steun voor R&D en innovatie optimaliseren, de kennisdriehoek versterken en het 
potentieel van de digitale economie ontketenen." 

- GRS5 "De uitstoot van broeikasgassen verminderen en grondstoffen efficiënt gebruiken." 

- GRS6 "De omkadering van ondernemen verbeteren en de industriële basis moderniseren." 

- GRS7 "De arbeidsmarktparticipatie verhogen en de structurele werkloosheid verkleinen." 

- GRS8 "Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de 
arbeidsmarkt voorziet, de kwaliteit van banen verbeteren en levenslang leren aanmoedigen." 

- GRS9 "De prestaties van onderwijssystemen op alle niveaus verbeteren en de participatie 
aan tertiair onderwijs verhogen." 

- GRS10 "Armoede en sociale uitsluiting bestrijden." 
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Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
 

                    

 

 

Bijlage 2: Overzichtstabel 
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1. WERKGELEGENHEID(1) 

(procenten van de overeenstemmende bevolking op arbeidsleeftijd) 

 

    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

                      
Totale werkgelegenheidsgraad 15-64 jarigen 2009 61,6 55,1 65,8 56,2 65,9 64,6 MT: 54,9 NL: 77,0 Lissabon: 70% 

in 2010 2008 62,4 55,6 66,5 57,2 67,3 65,9 MT: 55,3 DK: 78,1 

(2000) (60,5) (55,0) (63,9) (55,9) (63,2) (62,1) (BG: 51,5) (DK: 76,4) 

Totale werkgelegenheidsgraad 20-64 jarigen 2009 67,1 - - - 70,1 69,1 MT: 58,8 NL: 78,8 EU2020: 75% 
in 2020 (2000) (66,3) - - - (67,1) (66,5) (BG: 56,5) (DK: 77,9) 

Werkgelegenheidsgraad van de vrouwen 2009 56,0 49,3 60,5 50,2 59,9 58,6 MT: 37,7 DK: 73,1 Lissabon: 60% 
in 2010 2008 56,2 48,4 60,8 50,4 60,4 59,1 MT: 37,4 DK: 74,3 

(2000) (51,5) (48,9) (54,7) (46,4) (53,9) (53,6) (MT: 33,4) (DK: 72,1) 

Werkgelegenheidsgraad van de mannen 2009 67,2 61,0 70,9 62,3 71,9 70,7 LT: 59,5 NL: 82,4   

2008 68,6 62,9 72,0 64,0 74,2 72,8 HU: 63,0 NL: 83,2 

(2000) (69,5) (61,2) (72,9) (65,5) (72,5) (70,7) (BG: 56,1) (NL: 82,1) 

Totale werkgelegenheidsgraad in VTE 2008 57,5 n.b. n.b. n.b. 60,7 60,6 MT: 53,2 DK: 70,3   

2007 57,7 n.b. n.b. n.b. 60,2 60,0 MT: 52,3 CY: 69,7 

(2000) (57,4) n.b. n.b. n.b. (58,0) n.b. (IT: 51,7) (DK: 69,3) 

Werkgelegenheidsgraad van de vrouwen in VTE 2008 46,9 n.b. n.b. n.b. 50,1 50,7 MT: 34,5 LV: 66,0   

2007 46,8 n.b. n.b. n.b. 49,2 49,8 MT: 32,5 EE: 64,1 

(2000) (44,2) n.b. n.b. n.b. (45,4) - (MT:31,7) (DK: 62,2) 

Werkgelegenheidsgraad van de mannen in VTE 2008 68,4 n.b. n.b. n.b. 71,7 70,9 HU: 63,5 CY: 79,1   

2007 68,9 n.b. n.b. n.b. 71,6 70,4 PL: 63,4 CY: 80,0 

(2000) (70,7) n.b. n.b. n.b. (71,1) - (LV: 60,7) (CY: 78,9) 
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    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

                      

Werkgelegenheidsgraad van de 15-24-jarigen 2009 25,3 19,1 28,6 21,8 38,2 35,2 HU: 18,1 NL: 68,0   

2008 27,4 21,0 31,7 22,3 41,0 37,6 HU: 20,0 NL: 69,3 

(2000) (29,1) (20,3) (33,7) (23,6) (39,9) (37,0) (BG: 20,5) (NL: 68,4) 

Werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen 2009 35,3 42,3 35,8 32,7 48,0 46,0 MT: 28,1 SE: 70,0 Lissabon: 50 % 
in 2010 2008 34,5 39,7 34,3 33,6 47,4 45,6 MT: 29,2 SE: 70,1 

(2000) (26,3) (34,5) (25,6) (25,5) (37,5) (36,8) (SK: 21,5) (SE: 64,3) 

Werkgelegenheidsgraad van de laaggeschoolden 2009 38,6 35,1 42,4 34,0 49,0 46,2 SK: 14,3 PT: 62,9   

2008 39,7 36,1 42,9 36,1 51,2 48,1 SK: 15,9 PT: 65,8 

(2000) (43,2) (37,1) (45,9) (40,3) (51,7) (48,8) (SK: 17,5) (PT: 66,8) 

Werkgelegenheidsgraad van de 
niet-EU-onderdanen(2) 

2009 38,8 38,8 44,5 28,9 55,5 55,7 BE: 38,8 CZ: 68,2   

2008 39,9 39,9 43,8 32,4 59,0 59,4 LU: 37,1 CZ: 72,6 

(2000) (33,3) (32,3) (38,1) (26,7) (50,9) (51,3) (BE: 33,7) (PT: 72,3) 

Werkgelegenheidsgraad van de gehandicapten(3) 2002 42,6 31,3 45,7 40,6 52,1 49,6 HU: 11,5 SE: 74,2   
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2. WERKLOOSHEID(4) 

(procenten van de overeenstemmende beroepsbevolking op arbeidsleeftijd) 

    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

                      

Totale werkloosheidsgraad 2009 8,0 15,9 5,0 11,2 9,0 8,9 NL: 3,4 ES: 18,0   

2008 7,0 16,0 3,9 10,1 7,1 7,0 NL: 2,8 ES: 11,3 

(2000) (7,0) (14,0) (4,3) (10,3) (7,7) (8,7) (LU: 2,2) (SK: 18,8) 

Werkloosheidsgraad bij 15-24- jarigen 2009 21,9 31,7 15,7 30,5 19,5 19,8 NL: 6,6 (ES: 37,8)  
2008 18,0 33,2 10,5 27,5 15,4 15,5 NL: 5,3 (ES: 24,6) 
(2000) (17,5) (30,7) (11,3) (27,0) (16,1) (18,3) (NL: 5,3) (SK: 36,9) 

Werkloosheidsgraad bij 55-64-jarigen 2009 5,1 9,2 4,3 5,4 6,3 6,3 (AT: 2,4) (LV: 13,4)  
2008 4,4 8,0 3,6 4,7 5,2 5,1 (AT: 2,1) (DE: 8,5) 
(2000) (3,0) (5,9) (2,3) (3,1) (7,6) (7,3) (RO: 1,1) (DE/SK: 12,7) 

Werkloosheidsgraad van de vrouwen 2009 8,1 15,8 5,0 11,9 9,1 8,9 NL: 3,4 ES: 18,5   

2008 7,6 16,7 4,2 11,5 7,7 7,6 NL: 3,0 ES: 13,1 

(2000) (8,7) (13,7) (5,8) (12,8) (10,0) (10,7) (LU: 3,2) (ES: 20,4) 

Werkloosheidsgraad van de mannen 2009 7,8 15,9 5,0 10,7 9,2 9,1 NL: 3,4 LV: 20,8   

2008 6,5 15,5 3,7 8,9 6,7 6,7 NL: 2,5 ES: 10,1 

(2000) (5,8) (14,2) (3,2) (8,5) (7,3) (8,3) (LU: 1,8) (SK: 19,5) 

Totale werklozenratio 2009 5,3 10,4 3,4 7,1 6,6 6,4 NL: 2,7 ES: 13,2  
2008 4,7 10,6 2,7 6,4 5,2 5,0 NL: 2,2 ES: 8,3 
(2000) (4,6) (8,9) (2,9) (6,4) (5,8) (6,4) (LU: 1,5) (SK: 13,3) 

Werklozenratio bij 15-24-jarigen (procenten van 
de overeenstemmende bevolking) 

2009 7,1 8,9 5,3 9,5 9,2 8,7 BG: 4,8 ES: 17,1   

2008 6,0 10,4 3,7 8,5 7,5 6,9 CZ: 3,1 ES: 11,7 

(2000) (6,2) (9,0) (4,3) (8,7) (7,6) (8,3) (LU: 2,3) (FI: 18,0) 
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    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

           

Werkloosheidsgraad van de laaggeschoolden 2009 13,7 26,3 8,1 18,6 14,7 14,8 NL: 5,5 SK: 41,7 
 

2008 12,5 26,9 7,0 16,2 11,4 11,6 NL: 4,6 SK: 39,6 

(2000) (11,1) (22,9) (6,8) (15,4) (11,6) (12,2) (LU: 3,7) (SK: 40,5) 

Werklozenratio bij niet-EU-onderdanen(5) 
(procenten van de overeenstemmende bevolking) 

2009 16,2 19,1 12,3 18,4 13,4 13,4 CY: 5,4 ES 23,7 
  

2008 15,0 15,6 13,3 17,2 10,1 10,0 CY: 2,9 BE: 15,0 

(2000) (14,1) (15,8) (12,0) (14,5) (10,4) (10,4) (NL: 5,0) (FI: 24,1) 

Langdurige-werkloosheidsgraad(6) 2009 3,5 8,2 1,5 5,8 3 3 DK: 0,5 SK: 6,5   

2008 3,3 8,8 1,4 5,1 2,6 2,6 DK: 0,5 SK: 6,6 

(2003) (3,7) (7,0) (1,7) (5,3) (3,3) (4,1) (CY/LU/NL/
SE: 1,0) 

(SK: 11,4) 

Spreiding van de regionale 
werkloosheidsgraden(7) 

2007 59,2 - - - 45,8 44,1 SE: 10,1 BE: 59,2   

2006 55,1 - - - 45,7 45,6 SE: 11,9 IT: 57,1 

(2000) (51,9) - - - (63,2) (60,1) (RO: 11,3) (IT: 74,4) 
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3. ARBEIDSAANBOD 
    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

Inactiviteitsgraad (procenten van de bevolking op 
arbeidsleeftijd)  

2009 33,1 34,5 30,8 36,7 27,5 28,9 DK: 19,3 MT: 40,9   

2008 32,9 33,8 30,8 36,4 27,5 29,1 DK: 19,2 MT: 41,2 

(2000) (34,9) (36,1) (33,2) (37,6) (31,0) (31,5) (DK: 20,0) (MT: 41,8) 

Arbeidsreserve(8) (procenten van de bevolking op 
arbeidsleeftijd) 

2009 2,7 n.b. n.b. n.b. 5,0 5,0 PT: 1,4 IT: 9,6   

2008 2,6 n.b. n.b. n.b. 5,0 5,0 PT: 1,5 IT: 10,4 

(2000) (1,9) n.b. n.b. n.b. (4,4) (4,0) (CZ: 0,4) (IT: 8,9) 

Percentage deeltijdarbeid(9) 2009 25,5 20,9 26,6 24,7 21,0 18,1 BG: 2,1 NL: 47,7   

2008 24,7 20,4 25,7 23,9 20,4 17,6 BG: 2,0 NL: 46,8 

(2003) (22,4) (18,6) (22,3) (20,9) (18,2) (16,1) (BG:2,1) (NL: 44,6) 

Percentage deeltijdarbeid van vrouwen(10) 2009 44,2 31,4 46,4 43,6 36,5 31,0 BG: 2,5 NL: 75,7   

2008 43,6 30,8 45,8 42,8 36,2 30,6 BG: 2,4 NL: 75,2 

(2003) (42,2) (28,8) (42,9) (40,9) (33,6) (28,7) (BG: 2,7) (NL: 74,1) 

Percentage deeltijdarbeid van mannen(11) 2009 9,0 11,2 9,0 8,4 8,1 7,4 BG: 1,8 NL: 23,6   

2008 8,3 11,3 7,9 8,1 7,6 7,0 SK: 1,3 NL: 22,8 

(2003) (6,7) (9,8) (6,2) (5,7) (6,2) (6,1) (SK: 1,1) (NL: 21,3) 
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Aandeel van onvrijwillige deeltijdarbeid(12) 2009 12,3 28,4 6,4 21,3 n.b. n.b. n.b. n.b.   

2008 14,9 29,7 8,2 26,0 25,2 25,5 LU: 9,4 RO: 51,8 

(2003) (19,2) (31,9) (13,1) (29,3) (16,2) (18,3) (NL: 3,4) (BG: 66,4) 

Aandeel van onvrijwillige deeltijdarbeid van 
vrouwen(13) 

2009 11,4 24,9 5,8 20,6 n.b. n.b. n.b. n.b.   

2008 14,2 26,8 7,9 25,7 23,4 23,5 NL: 4,2 BG: 49,0 

(2003) (17,8) (25,1) (12,3) (28,2) (14,7) (16,1) (NL: 2,7) (BG: 66,7) 

Aandeel van onvrijwillige deeltijdarbeid van 
mannen(14) 

2009 16,4 37,5 8,9 24,4 n.b. n.b. n.b. n.b.   

2008 18,0 36,6 9,6 26,9 32,4 33,1 DK: 9,7 RO: 65,0 

(2003) (26,2) (49,3) (17,3) (35,4) (22,3) (26,7) (CZ: 5,4) (RO: 68,0) 

Aandeel van de banen met tijdelijke 
overeenkomsten (procenten van de gesalarieerde 
werkgelegenheid ) 

2009 8,2 11,9 6,8 9,9 13,6 13,4 RO: 1,0 PL: 26,4   

2008 8,3 12,2 6,9 9,9 14,4 14,0 RO:1,3 ES: 29,3 

(2003) (8,5) (9,3) (7,5) (9,9) (13,1) (12,6) (RO:2,1) (ES: 31,8) 

Aandeel van de banen met tijdelijke 
overeenkomsten bij vrouwen (procenten van de 
gesalarieerde werkgelegenheid ) 

2009 10,2 13,7 8,7 12,1 14,7 14,3 RO: 1,0 ES: 27,3   

2008 10,2 13,4 8,9 12,2 15,4 14,9 RO: 1,1 ES: 31,4 

(2003) (11,3) (10,8) (10,4) (12,7) (14,2) (13,4) (RO: 1,7) (ES: 34,6) 

Aandeel van de banen met tijdelijke 
overeenkomsten bij mannen (procenten van de 
gesalarieerde werkgelegenheid ) 

2009 6,5 10,2 5,2 8,0 12,7 12,6 RO: 1,1 PL: 26,2   

2008 6,6 11,2 5,2 8,0 13,5 13,2 RO: 1,3 ES: 27,7 

(2003) (6,4) (8,1) (5,2) (7,7) (12,2) (11,9) (LU: 2,4) (ES: 30,0) 
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Kinderopvang(15)                     
(procenten van het overeenstemmende aantal 
kinderen) 

                    

0-2 jaar  2007 38,2 25,9 45,2 31,5 34,0 28,0 CZ/PL: 2,0 DK: 70,0 Lissabon: 
  2006 36,1 31,5 41,9 28,9 29,0 26,0 CZ: 2,0 DK: 73,0 minder dan 

3 jaar:  
 

  (2005) (39,4) (26,9) (45,7) (33,8) (30,0) (25,0) (CZ/PL: 2,0) (DK: 73,0)  min. 33% in 
2010 

                      
3-5 jaar 2007 94,0 91,7 96,0 92,0 90,0 82,0 PL: 31,0 BE: 100,0(16) meer dan 

3 jaar: 
  2006 99,0 99,2 99,4 98,2 90,0 84,0 PL: 28,0 BE: 98,0(16) min. 90% in 

2010 
  (2005) (97,9) (96,3) (97,5) (99,2) (88,0) (82,0) (PL/PT: 

30,0) 
(BE: 98,0)   

Werkloosheidsval(17) (aanslagtarief op lage lonen) 2008 85,0 - - - -18 n.b. SK: 44,0  DK: 89,0   

2007 85,0 - - - 74,6 74,9 SK: 44,0 DK: 90,0 

(2001) (86) - - - (74,1) (74,1) (EE: 48,2) (DK: 92,0) 
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4. ACTIVERING EN OPLEIDING 
    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

                      

Aandeel jonge werkzoekenden die niet hebben 
genoten van een begeleide activering(19): 

                    

1) na 4 maanden werkloosheid 2008 17,1 26,4 14,4 17,8(20) 

2) na 6 maanden werkloosheid 2008 10,8 16,7 5,3 15,2(20) 

Aandeel volwassenen zonder begeleide 
activering: 

          

3) na 12 maanden werkloosheid 2008 16,0 15,1 11,6 20,0(20) 

Aandeel jonge werkzoekenden die geen nieuwe 
start is aangeboden in de vorm van opleiding, 
herscholing, een job,... (21): 

                    

1) na 4 maanden werkloosheid 2008 40,1 50,0 28,0 50,3(22) 

2) na 6 maanden werkloosheid 2008 27,5 38,8 8,5 44,1(22) 

Aandeel volwassenen die geen nieuwe start is 
aangeboden: 

          

3) na 12 maanden werkloosheid 2008 26,2 25,7 14,7 36,0(22) 

Activeringsgraad van langdurig werklozen(23) 2008 16,3 11,1 22,2 15,2         Lissabon: 
25% in 2010 
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Voortijdige schoolverlating(24) (procenten van de 
18-24-jarigen) 

2009 11,1 15,6 8,6 13,8 n.b. n.b. n.b. n.b. Lissabon: 
maximum 
10% in 
2010 

 
EU2020: 
maximum 
10% in 2020 

2008 12,0 19,9 8,6 15,2 16,7 14,9 PL: 5,0 MT: 39,0 

(2000) (13,8) (20,7) (11,6) (15,0) (19,3) (17,6) (SE: 7,3) (MT: 54,2) 

Jongeren met een diploma hoger secundair 
onderwijs(25) (procenten van de 20-24-jarigen) 

2009 83,3 74,8 87,4 79,5 n.b. n.b. n.b. n.b. Lissabon: 
minimum 
85% in 2010 

2008 82,2 69,4 87,7 77,2 75,8 78,5 MT: 53,0 SK: 92,3 

(2003) (81,2) (75,4) (83,7) (78,7) (74,1) (76,9) (MT: 45,1) (SK: 94,1) 

Participatie van volwassenen aan levenslang 
leren en opleiding(26) (procenten van de 
25-64-jarigen) 

2009 6,8 10,4 7,4 4,7 n.b. n.b. n.b. n.b. Lissabon: 
minimum 
12,5% 

2008 6,8 9,6 7,6 4,6 10,9 9,5 BG: 1,4 DK: 30,2 

(2000) (6,2) (7,3) (6,9) (5,1) (8,0) (7,1) (RO: 0,9) (SE: 21,6) 

Opleiding in de ondernemingen in 2008(27):                   Lissabon-
doelstelling 
BE: 

1) Opleidingskosten(28) (in procenten van de 
personeelskosten) 

            

  Formeel 1,18 0,72 0,77 0,69   

  Informeel 0,42 0,23 0,42 0,23   

  Initieel 0,09 0,20 0,04 0,22   

  Totaal 1,69 1,15 1,23 1,14 2006: 1,9%  

              

2) Participatie van werknemers(29) (in procenten 
van de gemiddelde werkgelegenheid) 

            

  Formeel 34,2 26,9 28,1 24,2 2010:  
formeel en 
informeel 
samen 50%    

Informeel 19,2 10,1 16,8 9,9 

  Initieel 1,3 1,6 1,0 2,6   
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5. ARBEIDSKOSTEN 
    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

                      

Uurloonkosten volgens de CRB (gecumuleerde 
veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande 
jaar) 

2009-2010r 3,5 - - - 3,8(30) - - -   

  2007-2008 6,6 - - - 4,1(30) - - - 5,0(31) 

                      

p.m. Gecumuleerd loonkostenhandicap 
sinds 1996 (procentuele verschillen met het 
indexcijfer voor de drie voornaamste buurlanden) 

2009 3,5 - - -  - - - -   

  2008 3,5 - - -  - - - -   
  (2000) (0,1) - - -  - - - -   
Belastingdruk op de arbeidskosten(32) 

(belastingtarief op lage lonen) 
2008 49,8 - - - 40,8 39,9 MT: 17,9 BE: 49,8   

2007 50,0 - - - 40,9 40,9 CY: 11,9 BE: 50,0 

(2000) (51,3) - - - (41,0) (41,0) (MT: 16,6) (BE: 51,3) 

Impliciet belastingtarief op arbeid(33) 2008 n.b. - - - - n.b. n.b. n.b.   

2007 42,3 - - - - 36,5 MT: 20,1 IT: 44,0 

(2000) (43,9) - - - - (37,2) (MT: 20,6) (SE: 47,2) 
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6. SOCIALE COHESIE 
    BE BR VL WL EU15 EU27 Laagste Hoogste Doelstelling  

                      

Verschillen in beloning tussen mannen en 
vrouwen(34) (procenten van het gemiddelde 
bruto-uurloon van mannen) 

2008 9,0 - - - n.b. 18,0 IT: 4,9 CZ: 26,2   

2007 9,1       18,3 17,6 MT: 2,4 EE: 30,9 

(2006) (9,5) - - - (18,7) (17,7) (IT: 4,4) (EE: 29,8) 

Ongelijkheid van de inkomensverdeling(35) 

(verhouding tussen kwintielen) 
2008 4,1 - - - 4,9 5,0 Sl/SK/CZ: 3,4 LV: 7,3   

2007 3,9 - - - 4,9 5,0 SI: 3,3 BG: 6,9 

(2000) (4,3) - - - (4,5) (4,5) (SI: 3,2) (PT: 6,4) 

Gini-coëfficiënt(36) 2008 28,0 - - - 30,0 31,0 SI: 23,0 LV: 28,0   

2007 26,0 - - - 30,0 31,0 SI: 23,0 PT: 37,0 

(2000) (30,0) - - - (29,0) - (SI: 22,0) (PT: 36,0) 

Armoederisico(37) (aandeel, in procenten, van 
de bevolking onder de armoedegrens)  

2008 15,0 - - - 16,0 17,0 CZ: 9,0 LV: 26,0   

2007 15,0 - - - 17,0 17,0 CZ/NL: 10,0 BG: 22,0 

(2000) (13,0) - - - (15,0) (16,0) (DE: 10,0) (PT: 21,0) 

Armoederisico bij werkenden(38) 2008 5,0 - - - 8,0 8,0 CZ: 4,0 RO: 17,0   

2007 4,0 - - - 8,0 8,0 CZ: 3,0 GR: 14,0 

(2003) (6,0) - - - - - (DK: 4,0) (GR: 13,0) 

Kinderen in huishoudens zonder werk 
(procenten van de bevolking van 0 tot 17 jaar) 

2008 11,3 n.b. n.b. n.b. 9,3 9,2 SI: 2,6 UK: 16,4   

2007 12,0 n.b. n.b. n.b. 9,2 9,4 SI: 2,2 UK: 16,7 

(2000) (11,4) n.b. n.b. n.b. (9,8) (9,8) (AT/CY/PT: 
3,8) 

(UK: 17,0) 

 

De gemarkeerde gegevens geven de landen (of regio's) aan die de doelstellingen hebben bereikt. 

 
Bronnen: EC, ADSEI, CRB, FOD WASO, NBB, WSE. 
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Voetnoten 
 
(1) De werkgelegenheidsgraad van de verschillende beschouwde groepen is gelijk aan het aandeel van de werkenden in de totale overeenstemmende bevolking. Het jaar 2000, dat als 

vergelijkingspunt dient, betreft het jaargemiddelde voor België en de gewesten en het tweede kwartaal voor de EU. 

(2) Ontbrekende gegevens voor BG en SK. Voor de EU15 en de EU27 waren de betreffende gegevens niet beschikbaar in 2000. 

(3) Op basis van de ad-hocmodule voor de werkgelegenheid van de gehandicapten (enquêtes naar de arbeidskrachten van het voorjaar 2002). De betrokken groep is de bevolking op 
arbeidsleeftijd die te lijden heeft van een chronisch gezondheidsprobleem of een handicap. De gezondheidsproblemen zijn de problemen die op het ogenblik van de enquête reeds 
6 maanden of langer bestonden of waarvan kon worden verwacht dat ze minstens 6 maanden zouden aanhouden. Het Europese gemiddelde stemt overeen met de EU25.  

(4) De werkloosheidsgraad van de verschillende beschouwde groepen is gelijk aan het aandeel van de niet-werkende werkzoekenden volgens de definitie van het IAB in de 
overeenstemmende beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar. Het aandeel van werkloosheid betreft het aandeel van deze werkzoekenden in de overeenstemmende totale bevolking 
van 15 tot 64 jaar. Het jaar 2000, dat als vergelijkingspunt dient, betreft het jaargemiddelde voor België en de gewesten en het tweede kwartaal voor de EU. 

(5) Ontbrekende gegevens voor BG, LT, HU, MT, PL, RO en SK. 

(6) Bevolking van 15 jaar tot 74 jaar die sinds meer dan 12 maanden werkloos is, in procenten van de totale beroepsbevolking.  

(7) De spreidingsindicator, uitgedrukt in procenten, stemt overeen met de verhouding tussen de vierkantswortel van de variantie (gewogen aan de hand van het aandeel, per regio, 
van de beroepsbevolking in de totale beroepsbevolking) van de regionale geharmoniseerde werkloosheidsgraden op NUTS2-niveau (dat in België overeenstemt met de provincies) 
en de totale werkloosheidsgraad. Hij geeft derhalve aan in welke mate de werkloosheidsgraad verschilt tussen de administratieve onderverdelingen van een bepaald land. De 
gegevens ontbreken voor DK, IE, SI, EE, CY, LV, LT, LU, MT in 2007 en 2000 en voor BG in 2000. 

(8) Werkwillige inactieven (mensen die graag zouden werken maar geen job zoeken en diegenen die een job zoeken maar niet werkloos zijn volgens de definitie van het IAB) in 
procenten van de bevolking op arbeidsleeftijd. De bron is Eurostat, ook voor België. De indicator voor de Belgische gewesten is op dit ogenblik niet vergelijkbaar met de rest van de 
EU.  

(9) Aandeel van deeltijdarbeid in de totale werkgelegenheid. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend over het aandeel van de gesalarieerde deeltijdarbeid in de gesalarieerde 
werkgelegenheid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI). Op het niveau van de gewesten is de methodologie van de FOD WASO vergelijkbaar vanaf 2003.  

(10) Aandeel van de deeltijdarbeid van vrouwen in de overeenstemmende totale werkgelegenheid. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend over het aandeel van de 
gesalarieerde deeltijdarbeid in de gesalarieerde werkgelegenheid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI).  

(11) Aandeel van de deeltijdarbeid van mannen in de overeenstemmende totale werkgelegenheid. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend over het aandeel van de 
gesalarieerde deeltijdarbeid in de gesalarieerde werkgelegenheid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI).  

(12) Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid in de totale deeltijdarbeid. “Onvrijwillige” deeltijdwerkers zijn werkenden die geen voltijdse baan gevonden hebben. Voor België en de 
gewesten gaat het uitsluitend over de gesalarieerde deeltijdarbeid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI). Op het niveau van de gewesten is de methodologie van de FOD WASO 
vergelijkbaar vanaf 2003. Er is sinds 2009 een kleine wijziging aangebracht in de EAK vragenlijst, waardoor er mogelijk een kleine verschuiving heeft plaatsgevonden en de 
vergelijkbaarheid tussen 2009 en de voorgaande jaren wat kan zijn afgenomen. De cijfers suggereren echter dat de impact minimaal is geweest. 

(13) Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid van vrouwen in de totale deeltijdse werkgelegenheid van vrouwen. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend over de 
gesalarieerde deeltijdarbeid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI). 

(14) Aandeel van de onvrijwillige deeltijdarbeid van mannen in de totale deeltijdse werkgelegenheid van mannen. Voor België en de gewesten gaat het uitsluitend over de gesalarieerde 
deeltijdarbeid (bron FOD WASO op basis van de ADSEI). 

(15) Aantal kinderen jonger dan 3 jaar en van 3 jaar tot de leerplichtige leeftijd (6 jaar in België) dat in de infrastructuren kan worden opgevangen (opvang gedurende minimum een uur) 
in procenten van het aantal kinderen van dezelfde leeftijdsgroep. Voor België en de gewesten is de bron de FOD WASO op basis van de ADSEI en EU-SILC.  

(16) Het verschil met Eurostat is te verklaren door het feit dat Eurostat uitgaat van de precieze leeftijd op het ogenblik van het interview, terwijl de FOD WASO alleen beschikt over het 
kwartaal van het interview en over het kwartaal van de geboorte; er zijn bijgevolg kinderen die niet in de juiste leeftijdscategorie zijn ingedeeld (bron: FOD WASO). 
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(17) Het betreft het aanslagtarief op de lage lonen als gevolg van de effectieve marginale heffingstarieven op de arbeidsinkomens. De "werkloosheidsval" meet welk percentage van de 
brutobezoldiging (bij het overschakelen van werkloosheid naar een nieuwe baan) wordt "geabsorbeerd" als gevolg van de gecombineerde effecten van de verhoging van het 
belastingtarief en de sociale bijdragen en van het verlies van de uitkeringen. Deze indicator heeft betrekking op alleenstaande personen zonder kinderen die, wanneer ze werken, 
67% van het gemiddelde loon verdienen. 

(18) Sinds 2009 zijn geen gegevens meer beschikbaar voor EU15. 

(19) Het betreft voornamelijk de individuele begeleiding van werklozen. De gegevens betreffen het gemiddelde van de maanden juli 2006 t.e.m. juni 2008. 

(20) Voor de Duitstalige Gemeenschap zijn de cijfers voor 2008 nog niet beschikbaar. 

(21) Deze indicatoren stemmen overeen met de volgende categorieën: opleiding en vorming, jobrotatie en jobdelen, tewerkstellingsstimuli, integratie van personen met een handicap, 
rechtstreekse jobcreatie en hulp bij het opstarten van een onderneming. De gegevens betreffen het gemiddelde van de maanden januari 2006 t.e.m. december 2008. 

(22) Voor de Duitstalige Gemeenschap zijn de cijfers voor 2008 nog niet beschikbaar. 

(23) De activeringsgraad van langdurig werklozen stemt overeen met het aantal begunstigden van een actieve werkgelegenheidsmaatregel (opleiding, ervaring, enz.) in het totale aantal 
langdurig niet werkende werkzoekenden. 

(24) Percentage van de bevolking van 18 tot 24 jaar dat noch studeert, noch een opleiding volgt, en met een opleidingsniveau van ten hoogste lager secundair onderwijs. Voor de 
gewesten is de bron de FOD WASO op basis van het Steunpunt WSE. 

(25) Percentage van de bevolking van 20 tot 24 jaar met minimum een diploma hoger secundair onderwijs. Voor de gewesten is de bron de FOD WASO op basis van de ADSEI en 
Eurostat; de methodologie is vergelijkbaar vanaf 2003. 

(26) Percentage van de volwassen bevolking van 25 tot 64 jaar dat heeft deelgenomen aan een vorm van opleiding of onderwijs (tijdens de vier weken voorafgaande aan de enquête). 
De verzamelde informatie heeft betrekking op alle vormen van onderwijs, ongeacht of ze al dan niet relevant zijn voor de huidige of toekomstige baan van de respondent. Voor de 
gewesten is de bron de FOD WASO op basis van de ADSEI en Eurostat. Voor 2008 zijn er geen gegevens voor Zweden. Een nieuwe enquête, de Adult Education Survey, werd door de 
ADSEI voor het eerst gehouden in 2008. Ze heeft ook betrekking op alle types van opleidingen en onderwijsactiviteiten voor volwassenen. Op basis van deze nieuwe enquête 
bedroeg de participatiegraad in 2008 in België 12% voor de formele opleidingen, en 33% voor de niet-formele opleidingen. 

(27) Wegens een gewijzigde enquête, is er geen vergelijkbaarheid meer met de voorgaande jaren. De resulaten kunnen echter wel gedetailleerder worden weergegeven. Voor de 
gewesten zijn enkel bedrijven gebruikt die maar in één bepaalde regio gevestigd zijn: bedrijven die in meerdere regio's gevestigd zijn, werden automatisch uitgesloten van 
deelname. 

(28) Nettokosten. Verkregen door bij de brutobedragen alle stortingen en bijdragen op te tellen en er alle subsidiëringen en andere voordelen van af te trekken. 

(29) Het is niet mogelijk om een globale participatiegraad te berekenen: de verschillende gegevens optellen resulteert in dubbele tellingen. 

(30)  Gewogen gemiddelde van de drie voornaamste handelspartners, met name Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

(31) Loonnorm voor de periode 2007-2008. Voor de periode 2009-2010 werd geen loonnorm vastgelegd. 

(32) Het betreft het belastingtarief op de lage lonen, dat wil zeggen de belasting op het arbeidsinkomen plus de werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid gedeeld 
door de loonkosten, voor een loontrekkende die 67% van het gemiddelde loon verdient. 

(33) Het betreft de som van de directe en indirecte belastingen en de werknemers- en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid op het arbeidsinkomen gedeeld door de totale 
bezoldiging van de loontrekkenden vermeerderd met de belastingen op de loonsom en het personeel. 

(34) Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in procenten van het gemiddelde bruto-uurloon van mannen. 

(35)  Verhouding tussen het aandeel van het totale inkomen ontvangen door de 20% van de bevolking met het hoogste inkomen (hoogste kwintiel) en het aandeel van het totale 
inkomen ontvangen door de 20% van de bevolking met het laagste inkomen (laagste kwintiel). Onder "inkomen" wordt verstaan het equivalente beschikbare inkomen. In 2000 gaat 
het over het gemiddelde van de EU25 (in plaats van de EU27). 

(36) Maatstaf van de ongelijkheid van de inkomensverdeling in een economie. De coëfficiënt is een getal dat varieert van 0 tot 1 (of van 0 tot 100%), waarbij 0 de perfecte gelijkheid 
aangeeft, en 1 de volledige ongelijkheid.  
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(37) Percentage van personen waarvan het equivalente beschikbare inkomen zich situeert onder de armoederisicodrempel, die is vastgelegd op 60% van het nationale mediane 
equivalente beschikbare inkomen (na sociale overdrachten). In 2000 gaat het over het gemiddelde van de EU25 (in plaats van de EU27). 

(38) Werkzame personen van 18 tot 64 jaar die een armoederisico lopen (volgens de voorgaande definitie). Het Europese gemiddelde stemt overeen met de EU25. 
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INLEIDING 

De opwarming van de aarde is sinds enkele jaren een thema dat wereldwijd aandacht krijgt. De 
gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de menselijke activiteit zijn reeds merkbaar en 
zouden volgens deskundigen in de komende decennia nog veel erger kunnen worden. Tegen die 
achtergrond heeft de internationale gemeenschap afgesproken om de temperatuurstijging te 
beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dit beleid vertaalt zich op dit 
ogenblik vooral in een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het moet leiden tot een 
drastische gedragswijziging van consumenten en producenten, waardoor het economische 
speelveld en derhalve de arbeidsmarkt grondige veranderingen zullen kennen. 

De energierevolutie zal immers leiden tot de invoering van nieuwe of energiezuiniger technieken 
en het gebruik van nieuwe, minder vervuilende en duurzamere materialen. De verspreiding van 
deze schone technologieën in de hele economie zal op termijn leiden tot de teruggang of de 
stopzetting van bepaalde vervuilende activiteiten ten voordele van andere, milieuvriendelijke 
activiteiten, en dus tot reallocaties van banen. Die noodzakelijke mutatie van de economische 
structuur vormt een enorme uitdaging, maar biedt ook heel wat nieuwe kansen. Deze nieuwe 
individuele en collectieve behoeften creëren immers nieuwe arbeidsplaatsen en vereisen nieuwe 
competenties. Wil men zoveel mogelijk kunnen profiteren van de kansen die deze noodzakelijke 
mutatie biedt en de fricties en nadelige gevolgen tot een minimum beperken, dan zijn de eerste 
vereisten een identificatie van de voorwaarden die de ontwikkeling van deze nieuwe activiteiten 
bevorderen, een structurele verbetering van de werking van de arbeidsmarkt, een anticipatie op 
de komende veranderingen (in het bijzonder op het vlak van competenties en het arbeidsaanbod) 
en de invoering van passende instrumenten om de overgang van een traditionele naar een 
energiezuinige economie zo goed mogelijk te beheren. 

Over de problematiek van de vergroening werd de jongste jaren vaak gediscussieerd, maar het 
debat blijft niettemin verward. De klemtoon lag recentelijk op de omschrijving en kwantificering 
van de groene jobs en op de groeimogelijkheden van de groene branches. Het debat moet 
nochtans worden verruimd tot de mutaties die de economie zal moeten ondergaan in het kader 
van een duurzame groei. Een beleid om groene banen en branches te stimuleren, moet 
ontwikkeld worden tegen de ruimere achtergrond van de herstructurering van de economische 
activiteit, waarvan het slechts één aspect uitmaakt. 

Gezien het internationale belang van deze overgang wenste de Minister van Werk en Gelijke 
Kansen het thema van de vergroening van de economie op de Europese agenda te plaatsen in het 
kader van het roterende EU-voorzitterschap, dat vanaf juli 2010 gedurende zes maanden door 
België wordt waargenomen. Op 28 en 29 september 2010 is reeds een conferentie gepland die 
aan deze problematiek wordt gewijd. 

België wenst op die manier bij te dragen tot de uitwerking van een kenniszuil ter zake, om 
zodoende actief te kunnen deelnemen aan het debat en een reeks pertinente aanbevelingen te 
kunnen formuleren. De Nationale Arbeidsraad heeft in juli 2009 een eerste "Advies betreffende 
de thematiek van de groene jobs" (CRB-NAR, 2009a) uitgebracht, gevolgd door een tweede advies 
"Een geslaagde overgang naar een koolstofarme economie" in maart 2010 (CRB-NAR, 2010). 
Voorts heeft Idea Consult, op verzoek van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 
een verslag gepubliceerd over groene banen (Idea Consult, 2010). En zoals blijkt uit dit thematisch 
deel van het verslag heeft ook de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid deze problematiek 
onderzocht. 

Het eerste hoofdstuk behandelt de context waarin de problematiek van de groene jobs moet 
worden geplaatst aan de hand van de beschrijving van de strategieën die op mondiaal, Europees 
en Belgisch niveau worden aangewend om te strijden tegen de klimaatopwarming, en van de 
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- meer recente - strategieën van alternatieve groei. In het tweede hoofdstuk worden de 
verschillende, naast elkaar bestaande definities van groene jobs en branches toegelicht, evenals 
enkele pogingen tot kwantificering. Het derde hoofdstuk onderzoekt de gevolgen van de overgang 
naar een groene economie voor de economische activiteit, die een van de voornaamste 
determinanten vormt van de vraag naar arbeid. Het vierde hoofdstuk bestudeert de implicaties 
van deze overgang voor het arbeidsaanbod, en in het bijzonder de eruit voortvloeiende 
wijzigingen van de beroepen en de competenties. 
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1. CONTEXT EN INSTITUTIONELE ASPECTEN 

Samenvatting 

De huidige belangstelling voor de ontwikkeling van groene jobs en branches moet gezien worden 
tegen de achtergrond van een dubbele crisis. Om het klimaatprobleem te kunnen aanpakken, 
dienen de productie- en consumptiepatronen te worden aangepast, teneinde de uitstoot van 
broeikasgassen te beperken. Aan de andere kant hebben de overheden, als reactie op de 
economische en financiële crisis, diverse herstelmaatregelen genomen die voor een deel berustten 
op de ondersteuning van de productie of van de vraag naar "groene" goederen en diensten. 

Het eerste deel van dit hoofdstuk behandelt het op internationaal, Europees en Belgisch niveau 
gevoerde klimaatbeleid. Het thema van de opwarming van de aarde staat in de belangstelling 
sedert de jaren 1990. De zeer grote kans dat deze opwarming te wijten is aan de aanzienlijk 
emissies van broeikasgassen als gevolg van menselijke activiteiten, heeft de internationale 
gemeenschap ertoe aangezet zich concreet te verbinden tot het verminderen van deze emissies. 
Op wereldschaal legde het Kyotoprotocol aldus voor alle ondertekenende landen kwantitatieve 
verminderingsdoelstellingen vast tegen 2012. Op Europees niveau kreeg de strijd tegen de 
klimaatopwarming gestalte in de opmaak van het "Energie- en Klimaatpakket" en de bepaling van 
vier strategische doelstellingen tegen 2020, waarvan er enkele reeds werden omgezet in nationale 
doelstellingen. Ze hebben betrekking op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de 
verhoging van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en van 
biobrandstoffen. 

De op internationaal en Europees niveau vastgelegde doelstellingen zijn bindend voor België, net 
als voor de andere lidstaten. Gelet op het feit dat de bevoegdheden voor de verschillende aspecten 
van het klimaatbeleid in België hoofdzakelijk berusten bij de gewesten, worden de actieplannen op 
dit beleidsniveau uitgewerkt, terwijl de federale overheid aanvullende maatregelen neemt voor de 
aangelegenheden waarvoor zij verantwoordelijk is. Verschillende coördinatie-instellingen werden 
in het leven geroepen om de coherentie van het beleid te versterken en synergieën in de hand te 
werken. Tot op heden heeft alleen Vlaanderen een integraal klimaatbeleid uitgewerkt. In de 
andere gewesten is het beleid nog steeds sterk versnipperd, net als op federaal niveau, ondanks de 
goedkeuring van het eerste Nationaal Klimaatplan in 2009. 

De Belgische verbintenissen inzake klimaatbeleid houden meer energiezuinige productie- en 
comsumptiegedragingen in, wat aanzienlijke aanpassingskosten met zich meebrengt voor de 
maatschappij als geheel. Gezien het dringende karakter is het, ondanks de beperkte budgettaire 
marge, noodzakelijk deze uitdaging zeer snel aan te pakken. Het onderzoek van het Planbureau 
naar dat de impact berekent van het Europese Energie- en Klimaatpakket toont aan op welke 
manier de gekozen budgettaire opties, via terugverdieneffecten, kunnen bijdragen tot de 
verlichting van de nettokosten voor de economie. 

Het klimaatbeleid impliceert veranderingen in de economische structuur, waardoor een nieuw 
paradigma overwogen moet worden. Op Europees niveau werd het thema duurzame ontwikkeling 
sedert het begin van de jaren 2000 opgenomen in de Lissabonstrategie voor groei en 
werkgelegenheid. De opvolger van deze laatste, de nieuwe strategie Europa 2020, verbindt deze 
aspecten nog sterker met elkaar, doordat ze, behalve doelstellingen inzake werkgelegenheid, 
onderzoek en ontwikkeling, opleiding en armoede, ook klimaatdoelstellingen omvat en een reeks 
strategische hoofdlijnen omschrijft om de economische groei los te koppelen van het gebruik van 
natuurlijke rijkdommen en energie. Ook bij de OESO heeft het idee van een geïntegreerde visie, die 
economische en milieuaspecten met elkaar verzoent, ingang gevonden: een eerste tussentijds 
verslag legt de krachtlijnen vast, alsook de uitdagingen die moeten worden aangepakt in het kader 
van een geïntegreerde strategie voor een groene groei. 
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1.1. Strijd tegen de klimaatopwarming 

1.1.1. Op wereldvlak  

De opwarming van de aarde kreeg volop belangstelling sinds het begin van de jaren 1990. Wegens 
het directe verband met het energiebeleid waren de wetenschappelijke gegevens over de 
correlatie tussen de opwarming en de uitstoot van broeikasgassen zeer omstreden. Teneinde de 
gesprekken een solide en onafhankelijke wetenschappelijke basis te geven, werd in 1988 het 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) opgericht door de World Meteorological 
Organization en het United Nations Environment Programme (UNEP), met de opdracht de 
wetenschappelijke literatuur ter zake kritisch te onderzoeken en een relevante synthese te maken 
om de beleidsmakers te informeren. 

De werkzaamheden van het IPCC hebben aangegeven dat de aangehouden toename van de 
menselijke activiteit een bedreiging vormt voor het milieu, waardoor een wereldwijde 
bewustwording werd bespoedigd. Deze kreeg concreet gestalte op de top van Rio in 1992, door 
een vraag tot ondertekening van de United Nations Framework Convention on Climate Change 
(UNFCCC), die tot doel heeft de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken tot 
een niveau dat geen gevaar oplevert voor een ernstige klimaatverstoring door de mens. In 
aansluiting daarop hebben 178 landen de Agenda 21 goedgekeurd, een mondiaal actieprogramma 
dat gericht is op een duurzame ontwikkeling van onze planeet. 

De goedkeuring van het Kyoto-protocol in 1997 was een nieuwe stap in de mobilisering van de 
staten. Dit protocol, dat in februari 2005 in werking trad nadat het werd bekrachtigd door 55 
landen die samen verantwoordelijk zijn voor 55% van de CO2-uitstoot, verbindt de 
industrielanden (met uitzondering van de Verenigde Staten, die het protocol niet goedkeurden) 
tot een kwantitatieve vermindering van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, waardoor 
het grote aandacht krijgt in politieke kringen. De algemene doelstelling is een vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen tussen 1998 en 2012 met 5,2% ten opzichte van het niveau van 
1990. De totale doelstelling werd vertaald in kwantitatieve verbintenissen die verschillen van land 
tot land1. De ontwikkelingslanden die het protocol ondertekenden hebben enkel de verplichting 
een inventaris bij te houden van de uitstoot van broeikasgassen. 

Het akkoord van Kopenhagen2 van 2009 herbevestigde de noodzaak om de gemiddelde 
temperatuurstijging op aarde in 2100 te beperken tot 2°C ten opzichte van het pre-industriële 
tijdperk, zonder dat een cijfer werd geplakt op de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Dit akkoord is niet juridisch afdwingbaar en houdt geen formele verlenging van 
het Kyotoprotocol in, vermits het geen einddatum en geen kwantitatieve doelstellingen bevat. 
Toch moet de aandacht worden gevestigd op enkele resultaten die werden bereikt. China en de 
Verenigde Staten, 's werelds grootste producenten van broeikasgassen, hebben voor het eerst 
ingestemd met een globaal akkoord, ook al weigerden zij dit akkoord afdwingbaar te maken. Het 
akkoord voorziet trouwens in de onmiddellijke oprichting van een hulpfonds voor de armste en de 
meest kwetsbare landen, dat in 2010, 2011 en 2012 door de industrielanden wordt gespijsd ten 
belope van 10 miljard dollar en tegen 2020 jaarlijks met 100 miljard. De ontwikkelingslanden 
hebben er bovendien mee ingestemd maatregelen te nemen tegen de ontbossing en het 
verdwijnen van de wouden. 
                                                           
1 Het engagement van de EU werd vertaald in een doelstelling van een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen 

met 8% voor de EU15 als geheel. Voor de EU27, een politieke entiteit die toen nog niet bestond, is geen streefcijfer 
bepaald. Volgens het “lastendelend” principe kreeg elke lidstaat van de EU15 zijn eigen doelstelling: sommige 
landen moeten hun uitstoot verminderen (voor België is de doelstelling -7,5%), terwijl andere de toename moeten 
beperken. Voor de nieuwe lidstaten gelden individuele doelstellingen, met uitzondering van Cyprus en Malta, die er 
geen hebben. 

2 De Conferentie van Kopenhagen, die in december 2009 plaatsvond, moest voor de 192 landen die de United 
Nations Framework Convention on Climate Change hadden ondertekend, de gelegenheid vormen om een 
internationaal klimaatakkoord af te sluiten voor de periode na 2012. 
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Ontgoocheld over de beperkte resultaten van Kopenhagen, is de EU tijdens de Europese top van 
de lente in maart 2010 overeengekomen om een nieuwe impuls te geven aan het internationaal 
onderhandelingsproces, zodat er op de conferentie van Cancún in december 2010 concrete 
vooruitgang kan worden geboekt (CE, 2010). 

1.1.2. Op Europees vlak 

De EU heeft zich al jaren geleden geëngageerd in de strijd tegen de klimaatverandering, zoals 
blijkt uit de publicatie van de eerste strategie in de strijd tegen de CO2-uitstoot en het verbeteren 
van de energie-efficiëntie in 1991. 

Vanaf 2007 hanteren de lidstaten een geïntegreerde aanpak van het klimaat- en energiebeleid, 
met als doelstellingen de strijd tegen de klimaatopwarming en een grotere energiezekerheid van 
de EU zonder dat dit haar concurrentiekracht aantast. Dit engagement werd in 2008 vertaald in de 
goedkeuring van het Pakket Klimaatverandering (of het "Energie- en Klimaatpakket") en in de 
bepaling van een aantal concrete doelstellingen voor de EU als geheel3 met als tijdshorizon het 
jaar 2020: 

 - de uitstoot van broeikasgassen moet minstens 20% lager uitvallen dan in 19904; 

 - de energie-efficiëntie moet 20% hoger liggen; 

 - hernieuwbare energie moet gemiddeld een aandeel van 20% vertegenwoordigen in het 
totale energieverbruik; 

 - biobrandstoffen moeten minstens 10% van de brandstof voor vervoer uitmaken. 

  

                                                           
3 Er werden reeds nationale doelstellingen opgesteld voor het verlagen van broeikasgassen en het gebruik van 

hernieuwbare energiebronnen. De andere Europese streefcijfers zullen binnenkort eveneens worden omgezet in 
nationale doelstellingen. 

4 Indien andere geïndustrialiseerde landen zich verbinden tot vergelijkbare inspanningen, wil de EU deze doelstelling 
optrekken tot 30%. Tijdens de onderhandelingen over het post-Kyoto tijdperk op de conferentie van Kopenhagen 
van 2009 heeft de EU haar voorstel herhaald. Daar geen enkel gekwantificeerd akkoord formeel werd ondertekend, 
blijft de doelstelling van een 20% lagere uitstoot van broeikasgassen behouden. 
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Grafiek 1 – Doelstellingen van het Energie
 

Bron: EC. 
1 Indexcijfers waarbij het referentiejaar gelijk wordt gesteld aan 100 (dit referentiejaar kan verschillen naargelang het 

broeikasgas en het land). Malta en Cyprus kregen geen individuele doelstelling in het kader van
Kyoto. 

2 Bruto binnenlands energieverbruik gedeeld door het bbp 
1.000 euro. 

3 Procenten; geen gegevens voor Malta.
4 Procenten; geen gegevens voor Malta en Estland.
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De doelstelling inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van het Energie- en 
Klimaatpakket ligt, op Europees niveau, in het verlengde van het streefdoel van het Kyoto-
protocol5. Voor de aan het Europese systeem van handel in emissierechten onderworpen 
bedrijfstakken (de zogenoemde ETS-sectoren; van de Engelse benaming "Emission Trading 
System") en voor de overige branches (de niet-ETS-sectoren) werden verschillende doelstellingen 
bepaald. De streefcijfers worden geformuleerd met de uitstoot van broeikasgassen in 2005 als 
referentie. Voor de ETS-sectoren wordt een totale vermindering van de uitstoot beoogd van 21% 
(t.o.v.  2005);  voor  de  overige  branches  wordt  voor  de  EU als  geheel  een  daling  ten  belope  van  
10% verwacht. De door de niet-ETS-branches te leveren inspanning werd over de lidstaten 
gespreid. De verwachte verlagingen gaan tot -20% in Denemarken en Luxemburg. De meeste 
nieuwe lidstaten mogen hun emissieniveau optrekken, in Bulgarije zelfs tot 20%. België moet zijn 
emissies met 15% beperken. In totaal, dit is alle sectoren samen beschouwd, lag de uitstoot van 
broeikasgassen in 2007 in België 10% lager dan in 1990. 

Inzake energie-efficiëntie laten België en Finland van alle lidstaten van de EU15 de minst goede 
prestaties optekenen; de meeste nieuwe EU-lidstaten presteren nog minder goed. In ons land is 
de energie-efficiëntie evenwel sinds 2000 met bijna 20% verbeterd; dit is één van de beste 
prestaties op Europees niveau (gemiddeld in de EU beliep de verbetering 10%). 

Wat het aandeel van hernieuwbare energie in het finale energieverbruik betreft, kreeg België, 
met zijn grote bevolkingsdichtheid, zijn beperkt aantal uren zonneschijn, het geringe verval van de 
rivieren en de beperkte lengte van de kustlijn6 één van de laagste nationale streefcijfers van de 
EU, namelijk 13% tegen 2020. In 2007 was 3,1% van de in ons land verbruikte energie afkomstig 
van hernieuwbare energiebronnen terwijl dat in de EU gemiddeld 7,8% was. 

In 2007 betrof 2,6% van het totale brandstofverbruik voor alle transportmiddelen in de EU 
propere brandstoffen7, terwijl dit gebruik in 2000 nog nagenoeg onbestaande was. In België 
beliep hun aandeel in 2007 1%. 

1.1.3. In België 

1.1.3.1. Politieke bevoegdheden en klimaatdoelstellingen 

Bij de Verenigde Naties en de Europese Unie is enkel de federale regering verantwoordelijk voor 
de verbintenissen van België inzake klimaatbeleid. In de praktijk zijn de bevoegdheden nochtans 
gespreid over de federale staat en de gewesten. 

De verspreiding van de bevoegdheden over vele politieke niveaus bemoeilijkt de uitwerking van 
een nationale strategie tegen de klimaatopwarming. Het probleem wordt nog vergroot doordat 
deze problematiek het loutere kader van het milieu overstijgt, aangezien de oorzaken van de 
opwarming ook in vele andere domeinen te vinden zijn, zoals energie en vervoer, waarvoor de 
verantwoordelijkheden eveneens verspreid zijn over de verschillende overheden8. 

                                                           
5 Alhoewel het nog te vroeg is om conclusies te trekken over de naleving van de nationale engagementen die in het 

kader van het Kyoto-protocol werden aangegaan, kan niettemin vermeld worden dat België in 2007 reeds aan zijn 
verbintenissen voldeed. 

6 De nationale doelstellingen houden rekening met de vertrekpositie van de lidstaten en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de hernieuwbare-energiebronnen in de verschillende landen. De geografische 
ligging, het reliëf en het klimaat zijn immers bepalende factoren voor de realisatie van bepaalde installaties voor de 
productie van bijvoorbeeld zonne-, wind-, waterkracht- of getijdenenergie. 

7 Biobrandstoffen, elektriciteit, waterstof. 
8 De tabel in Bijlage 1 verduidelijkt de bevoegdheidsverdeling tussen de federale en de regionale overheden inzake 

milieu, energie en vervoer. 
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Inzake milieu, bijvoorbeeld, staat de federale regering in voor de coördinatie van het beleid 
betreffende de internationale verbintenissen en zij is ook verantwoordelijk voor het 
productbeleid, terwijl de gewesten bevoegd zijn voor milieubeleid (met name de luchtkwaliteit) 
en natuurbescherming. Inzake energie omvatten de federale bevoegdheden o.a. kernenergie, de 
tarieven en de energiebelasting. De gewesten zijn verantwoordelijk voor het beleid inzake 
rationeel energiegebruik en inzake de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen (behalve 
het offshore windmolenpark, dat onder de federale overheid ressorteert). Inzake vervoer heeft 
het federale beleid betrekking op de belasting op brandstoffen en op bedrijfswagens, het 
opstellen van normen voor de autoconstructie en het beheer van de grote overheidsbedrijven, 
met name de NMBS. De gewesten zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en het onderhouden 
van de autowegen en de binnenwateren, de havens en luchthavens, en het openbaar en het 
schoolvervoer. 

De politieke doelstellingen en keuzes inzake klimaatbeleid beïnvloeden eveneens een geheel van 
beleidsdomeinen die betrekking hebben op bevoegdheden die voornamelijk door de gewesten 
worden uitgeoefend, zoals de landbouwpolitiek, het huisvestingsbeleid en de ruimtelijke ordening 
en stedebouw (bijvoorbeeld inzake de aanleg en uitrusting van terreinen bestemd voor de 
industrie en de renovatie van voormalige bedrijfsterreinen). 

Overigens blijven het verplichtende karakter van de klimaatverbintenissen en de gevolgen voor de 
activiteit en de werkgelegenheid ook niet zonder gevolg voor andere bevoegdheden van de 
gewesten. De bevoegdheden inzake economie (beleid inzake economische expansie9, 
herstructurering en innovatie10) stellen hen in staat de veranderingen te beheren die de 
economische structuur beïnvloeden en de ontwikkeling van (nieuwe) milieuvriendelijker 
activiteiten te sturen. De bevoegdheden inzake onderwijs, beroepsopleiding en werkgelegenheid 
verlenen de gemeenschappen en gewesten overigens de mogelijkheid de aan de klimaatuitdaging 
verbonden veranderingen op de arbeidsmarkt te begeleiden. 

Aangezien het grootste deel van de bevoegdheden inzake klimaatbeleid de gewesten betreft - die, 
met inachtneming van de internationale en Europese verplichtingen ter zake, hun eigen 
doelstellingen bepalen - bestaat er geen echt nationaal klimaatbeleid in België. De harmonisering 
van het federaal en gewestelijk beleid wordt verzorgd door een geheel van coördinatie-organen11, 
waarvan vertegenwoordigers van de betrokken autoriteiten en besturen deel uitmaken. 

De eind 2003 opgerichte Nationale Klimaatcommissie is een van die organen. Na de bekrachtiging 
van het Kyoto-protocol door België heeft ze in maart 2004 een verdeelsleutel bepaald voor de 
betrokken partijen teneinde de nationale doelstelling te halen van een vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen met 7,5% tegen 2012. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mocht, in 
vergelijking met 1990, 3,475% meer broeikasgassen uitstoten12, terwijl aan Vlaanderen en 
Wallonië verminderingen van de emissies met respectievelijk 5,2% en 7,5% werden opgelegd. 
Tevens heeft de federale staat zich ertoe verbonden via aanvullende maatregelen 
(biobrandstoffen, mobiliteit, elektriciteitsproductie) en de aankoop van emissierechten tijdens de 
periode 2008-2012 een jaarlijkse vermindering met 2,44 miljoen ton CO2-equivalent voor zijn 
rekening te nemen, waardoor België zijn verplichtingen kan nakomen. 

                                                           
9 De algemene regels inzake overheidsopdrachten, bescherming van de consument, organisatie van het bedrijfsleven 

en maxima voor hulp aan ondernemingen op het gebied van de economische expansie ressorteren onder de 
federale overheid. 

10 De bevoegdheden in verband met de industriële en intellectuele eigendom en met de licenties blijven in handen 
van de federale overheid. 

11 Een beschrijving van die coördinatie-organen en een samenvattend schema van de relaties tussen de verschillende 
entiteiten zijn opgenomen in Bijlage 2. 

12 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest draagt minder dan 4% bij aan de uitstoot van broeikasgassen in België. De 
bijzondere structuur van de ruimtelijke ordening (geschakelde woningen, algemeen gebruik van aardgas) en van de 
economische activiteiten (weinig ontwikkelde industriële sector, maar belangrijk pendelverkeer) bemoeilijkt elke 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
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1.1.3.2. Gewestelijk en federaal klimaatbeleid 

Klimaatbeleid is nog niet het voorwerp van een geïntegreerd project in België, op federaal, noch 
op gewestelijk niveau, met uitzondering van Vlaanderen. Dergelijke projecten zijn niettemin in 
ontwikkeling in Brussel en op federaal niveau. 

In Brussel vormt het "Plan voor structurele verbetering van de luchtkwaliteit en de strijd tegen de 
opwarming van het klimaat 2002-2010", dat in 2002 werd aangenomen, het eerste klimaatplan13. 
In 2007 werd een roadmap goedgekeurd voor een geïntegreerd klimaatplan tegen 2020, dat alle 
bevoegdheden van het Brussels Gewest die van invloed zijn op het klimaat zou bestrijken. Een 
taskforce samengesteld uit vertegenwoordigers van de diverse kabinetten is verantwoordelijk om 
de maatregelen en beleidslijnen die in dat kader kunnen worden overwogen te bepalen, met de 
steun van Leefmilieu Brussel, de Brusselse administratie van het milieu. Dat geïntegreerde 
klimaatplan zou in 2010 tot stand kunnen komen. 

In Vlaanderen is de in 2001 ingestelde taskforce Klimaatbeleid Vlaanderen ermee belast het 
Vlaams Klimaatbeleidsplan op te stellen en te zorgen voor de follow-up ervan, en het Vlaamse 
standpunt over het nationale en internationale klimaatbeleid voor te bereiden. Het is een forum 
waar de maatschappelijke organisaties, de ondernemingen, de wetenschappers, de burgers en de 
overheid samen werken aan het uitwerken van het klimaatbeleid via een proces van intens 
overleg. De eerste werkfase van die taskforce betrof de opstelling van het Klimaatbeleidsplan 
2006-2012, en de tweede fase was gewijd aan de tweejaarlijkse evaluatie van dat plan (Progress 
Report 2008). 

In Wallonië werd in 2008 het "Plan Air-Climat" aangenomen14. De follow-up ervan wordt verzorgd 
door een bijzondere commissaris van de Waalse regering. De werkgroep CLEA ("CLimat Énergie 
Air") moet dat plan evalueren. Thans is die groep ermee belast de diverse acties van het plan aan 
de besturen en de bevoegde ministers toe te wijzen. Volgens planning zouden halfjaarlijkse 
evaluaties plaatsvinden in thematische klimaatwerkgroepen. De eerste evaluatie moet 
plaatsvinden in het najaar van 2010. 

Op federaal niveau werden maatregelen genomen om de gewestelijke inspanningen ter zake te 
ondersteunen en aan te vullen15. Het betreft met name de bevordering van alternatieve 
energiebronnen (ontwikkeling van windturbineparken in de Noordzee), gebouwen met een laag 
energieverbruik (belastingregelingen inzake energiebesparende investeringen), openbaar vervoer 
(Gewestelijk ExpresNet) en de ontwikkeling van minder vervuilende voertuigen (fiscale regelingen 
inzake voertuigen en meer bepaald de bedrijfswagens). 

In maart 2010 creëerde België een Federaal Milieu-agentschap om het beleid tegen de 
opwarming van de aarde te versterken en duurzame producten te bevorderen. Het zal bijdragen 
aan de wijziging van de consumptie- en productiewijzen door het opleggen van normen inzake 
dagdagelijkse producten, teneinde de gevolgen ervan voor het milieu tijdens de verschillende 
stadia van hun levenscyclus (productie, distributie, recyclage) te beperken. 

Op federaal vlak wordt gewerkt aan een voorontwerp van Klimaatwet. Het zal de regering in staat 
stellen langdurige federale klimaatplannen aan te nemen, waarvan de eerstvolgende betrekking 
zal hebben op de periode 2013-2020, die overeenkomt met de uitvoering van het Europese 
                                                           
13 In Brussel zijn ook een aantal maatregelen inzake klimaatbeleid opgenomen in het Actieplan "Energie-efficiëntie". 
14 In Wallonië maken de maatregelen en beleidslijnen betreffende de vermindering van de CO2-uitstoot deel uit van 

verschillende plannen. Naast het "Plan Air-Climat" bestaat ook het "Plan d'action pour l'énergie", het "Plan d'action 
pour les énergies renouvelables" en het "Plan pour la maitrise durable de l'énergie". 

15 De federale prioriteiten inzake klimaatbeleid zijn opgenomen in het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling: 
de klimaatverandering beperken en meer beroep doen op schone energie is een van de zes actiethema's beoogd in 
het Plan 2004-2008. Ze zijn toegespitst op een beleidsdrieluik dat de afspiegeling is van de politieke keuzes inzake 
duurzame consumptie- en productiewijzen en dat bestaat uit het Federaal Luchtplan, het Federaal Productenplan 
2009-2012 en het Federaal Actieplan Duurzame Overheidsopdrachten 2009-2011, alle drie aangenomen in 2009. 
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Energie- en Klimaatpakket, en de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus te 
versterken. Het voorontwerp van wet bepaalt de instelling van een "Comité Klimaat 2050", die de 
gevolgen van de diverse voorziene maatregelen op economisch, sociaal en milieugebied zal 
moeten evalueren. 

Op nationaal niveau zorgt de Nationale Klimaatcommissie voor de coherentie van het federaal en 
gewestelijk klimaatbeleid, met de uitwerking en de follow-up van een Nationaal Klimaatplan, de 
follow-up en de aanpassing van de beleidslijnen en maatregelen van dat plan en de opstelling van 
de verplichte rapporten16. 

Het eerste Nationaal Klimaatplan 2009-2012 (Nationale Klimaatcommissie, 2009a) werd in maart 
2009 aangenomen: het betreft een synthese van alle door de diverse beleidsniveaus (federaal, 
gewestelijk) genomen maatregelen teneinde te voldoen aan de verplichtingen van het 
Kyotoprotocol. Dat plan heeft vele doelstellingen. Het formaliseert vooreerst de grote prioritaire 
strategieën17 die België uitvoert om de uitdaging van het Kyotoprotocol aan te gaan en de 
synergieën te optimaliseren tussen de verschillende overheden, evenals het met die strategieën 
samenhangend beleid en de concrete maatregelen. Vervolgens wordt beoogd een gecoördineerd 
controlesysteem op te zetten (projectiemodellen inzake uitstoot, indicatoren) teneinde te zorgen 
voor de follow-up, de evaluatie en de aanpassing van de beleidslijnen en maatregelen, te starten 
met de uitwerking van een nationale strategie inzake aanpassing aan de klimaatverandering en, 
ten slotte, een langetermijnstrategie (na 2012) van strijd tegen de klimaatverandering voor te 
bereiden, in het kader van de internationale verbintenissen van België ter zake.  

1.1.3.3. Klimaatbeleid en budgettaire beperkingen 

Het bepalen van bindende doelstellingen inzake klimaatbeleid op Europees niveau verplicht de 
ondertekenende staten ertoe de nodige maatregelen te nemen om die te bereiken. In de 
klimaatplannen wordt de impact van die maatregelen meestal uitgedrukt in hoeveelheid 
bespaarde CO2 ten opzichte van een basisscenario of een referentiejaar. Dat neemt niet weg dat 
die maatregelen een financiële kost kennen die verdeeld moet worden tussen de diverse 
economische actoren (overheid, ondernemingen en eindverbruikers). 

Gevreesd kan worden dat de aanpassingen niet snel genoeg zullen gebeuren indien men de 
marktkrachten spontaan aan het werk laat. De private actoren verrekenen in hun afweging van 
kosten en baten immers onvoldoende de maatschappelijke kosten en de kosten op zeer lange 
termijn. 

Derhalve is een belangrijke taak weggelegd voor de overheid. Deze interventie kan verschillende 
vormen aannemen. Zo kan de overheid milieu-onvriendelijke of niet meer gewenste activiteiten 
verbieden, afremmen (door het uitvaardigen van normen) of ontmoedigen (door ze te belasten). 
Andere overheidsmaatregelen brengen echter kosten met zich. Het gaat dan bv. om 
informatiecampagnes voor het publiek en het aanmoedigen van groene activiteiten door middel 
van subsidies en premies. Het stimuleren van de overgang naar een groene economie houdt 
echter ook in dat specifieke arbeidsmarktmaatregelen worden genomen of versterkt, zoals het 

                                                           
16 Zie Bijlage 2 voor meer details. 
17 Elf strategische pijlers werden bepaald, waaronder zes sectorale pijlers (de optimalisering van de energieproductie; 

rationeel energiegebruik in de gebouwen; aanpassing van industriële processen; ontwikkeling van duurzame 
transportmiddelen; bevordering van duurzaam beheer van de ecosystemen in de land- en bosbouw; voortzetting 
van de inspanningen inzake afvalbeheer) en vijf horizontale pijlers (onderzoeksinspanningen naar 
klimaatveranderingen opdrijven; alle Belgische actoren sensibiliseren voor de strijd tegen de klimaatverandering; de 
rechtstreekse betrokkenheid van de overheid in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen vergroten; de 
flexibiliteitsmechanismen toepassen; de klimaatdimensie integreren in het ontwikkelingsbeleid). 
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opvoeren van de inspanningen inzake een actief arbeidsmarktbeleid (o.a. de begeleiding en 
opleiding van werklozen). Ook deze maatregelen impliceren additionele overheidsuitgaven18. 

De budgettaire marges om maatregelen te nemen om de groene economie te ondersteunen, zijn 
beperkt. Het komt er dus op aan grondig na te gaan welke maatregelen het meest efficiënt zijn en 
de beschikbare middelen daarop te concentreren. Gezien de bevoegdheden over verschillende 
niveaus verspreid zijn (internationaal, nationaal, regionaal en lokaal) is het ook zaak een 
versnippering van initiatieven te vermijden, en deze te implementeren op het 
bevoegdheidsniveau dat daartoe het meest geschikt is, en daarbij concurrentieverstoringen te 
vermijden. 

Het Federaal Planbureau (FPB) raamde de energetische en economische gevolgen van het 
Europese Energie- en Klimaatpakket voor België. De studie (Bossier et al., 2008) beoogt 
verschillende simulaties van het pakket te vergelijken met een referentiescenario dat de 
prognoses inzake energie en uitstoot van België beschrijft tegen 2020 uitgaande van de hypothese 
van gelijkblijvende beleidslijnen en tendensen. Volgens het basisscenario, zou de uitstoot van 
broeikasgassen van België tussen 2005 en 2020 met 13,1% toenemen. In 2020 wordt het aandeel 
van de hernieuwbare energiebronnen in het brutoverbruik van energie geraamd op 7,5%, tegen 
2,1% in 2005. De ontwikkeling van de hernieuwbare energiebronnen houdt rekening met een 
stijging van de biobrandstoffen voor vervoer, die in 2020 6,9% van het verbruik van benzine en 
diesel zouden uitmaken. 

De hieronder vermelde resultaten vloeien voort uit een scenario dat in de lijn ligt van de Europese 
doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen19 en het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het energieverbruik tegen 2020 tot 20% op te trekken, wat voor 
België overeenkomt met een stabilisering van de totale uitstoot van broeikasgassen (ETS- en niet-
ETS-sectoren samen) tussen 2005 en 2020 en met een aandeel van 12,3% van de hernieuwbare 
energiebronnen in het finale energieverbruik. 

De gevolgen voor de uit dat scenario resulterende energiemix kunnen worden geraadpleegd in de 
studie van het FPB. Hier worden enkel de resultaten inzake kosten besproken, die worden gevat 
door middel van twee elkaar aanvullende benaderingen. 

De eerste berekent de directe kosten die voortvloeien uit, enerzijds, de binnenlandse 
inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en om het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen te vergroten, die worden gedragen door de Belgische 
energieproducenten en -verbruikers (met name de kosten voor de energie-installaties en voor de 
aankoop van energieproducten), en, anderzijds, de kosten in verband met het gebruik van het 
Europese systeem voor de verhandeling van de emissierechten en de internationale 
flexibiliteitsmechanismen. Volgens die benadering worden de directe kosten geraamd op 
€3,5 miljard in 2020, dat is 0,86% van het Belgische bbp. De kosten verbonden aan de 
binnenlandse inspanning vertegenwoordigen het grootste gedeelte, namelijk €2,9 miljard. Het 
leeuwendeel van de binnenlandse inspanningen komt voor rekening van de transportsector 
(40%), de woningsector (32%) en de industrie (26%), terwijl de dienstensector geen additionele 
kosten draagt ten opzichte van het referentiescenario. 

De tweede benadering raamt de gevolgen van het Energie- en Klimaatpakket op macro-
economisch niveau en houdt rekening met de terugverdieneffecten die het gevolg zijn van de 
gedragswijzigingen van de diverse actoren (bv. investeringen in energiezuiniger installaties) en 
van het veranderde niveau van hun respectieve vraag, die veroorzaakt worden door de stijging 

                                                           
18 De vijfde nationale mededeling betreffende de klimaatveranderingen (Nationale Klimaatcommissie, 2009b) heeft de 

balans opgemaakt van de diverse in België geldende maatregelen, per type maatregel en bedrijfstak. 
19 Indien er een internationale overeenkomst komt betreffende een gekwantificeerde vermindering van de uitstoot 

van broeikasgassen, heeft de EU zich ertoe verbonden haar verbintenis op te trekken tot een vermindering met 
30%. De publicatie van het FPB bevat ook een alternatief scenario waarin die doelstelling van 30% is opgenomen. 
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van de kosten en de prijzen als gevolg van de toename van de energieprijzen. Die effecten hangen 
af van de wijze waarop de mogelijke extra overheidsontvangsten - afkomstig van de verkoop van 
de emissierechten in de door het EU-systeem voor de verhandeling van emissierechten omvatte 
bedrijfstakken en van een belasting op koolstof in de niet-ETS-sectoren - in de economie worden 
aangewend. Er werden verschillende mogelijke situaties onderzocht. Indien alle extra 
overheidsontvangsten worden aangewend om de overheidsschuld af te bouwen, leidt de 
uitvoering van het Energie- en Klimaatpakket tot een daling van het bbp met 0,45% en een totale 
vermindering van de werkgelegenheid met 16.000 eenheden (of -0,35%) in 2020 ten opzichte van 
het referentiescenario20. Indien die extra ontvangsten volledig worden gebruikt voor een 
vermindering van de werkgeversbijdragen, zijn de ongunstige gevolgen voor de economische 
groei minder uitgesproken: het bbp daalt maar met 0,07% in 2020, terwijl een toename van de 
werkgelegenheid met nagenoeg 25.000 eenheden (of +0,55%) ten opzichte van het 
referentiescenario kan worden verwacht21. 

 

1.2. Groeistrategieën 

Terwijl het belang en de urgentie van de klimaatuitdagingen internationaal tot het bewustzijn is 
doorgedrongen, wat heeft geleid tot een gecoördineerde strategie om te strijden tegen de 
klimaatopwarming, werd de milieudimensie slechts laattijdig in rekening gebracht in de 
groeistrategieën. Op Europees vlak werd de milieudimensie bij het begin van de jaren 2000 
geïntegreerd in de groei- en werkgelegenheidsstrategie. Maar vooral de crisis van 2008 maakte 
dat gezocht werd naar alternatieven voor de traditionele groeifactoren. Aldus werd in 2009 aan 
de OESO de opdracht gegeven een geïntegreerde strategie ten voordele van groene groei uit te 
werken. 

1.2.1. De milieudimensie in de Lissabonstrategie voor groei en werkgelegenheid 

In de loop van de jaren 1980 nam de aandacht voor het milieu toe. Naast de bezorgdheid inzake 
de wisselwerking tussen milieu en ontwikkeling, groeide ook de wens om de economische en 
sociale kloof tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden te verkleinen, waardoor 
gaandeweg het begrip duurzame groei of duurzame ontwikkeling22 ontstond. Deze berust op de 
principes van een krachtige economische groei, die billijk is en verenigbaar met het omzichtig 
beheer van de natuurlijke rijkdommen. 

In 2001 werkte de EU een duurzame-ontwikkelingsstrategie uit, die berust op het principe dat 
men op gecoördineerde wijze de economische en sociale gevolgen en de uitwerking op het milieu 
moet onderzoeken van alle beleidsmaatregelen en hiermee rekening dient te houden bij het 
besluitvormingsproces. Vanuit dit oogpunt werd de milieudimensie in juni 2001 toegevoegd aan 
de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid. De strijd tegen de klimaatverandering past 
ook in het ruimere kader van de strategie voor een duurzame ontwikkeling. 

                                                           
20 De meest getroffen bedrijfstakken zijn respectievelijk de bouwnijverheid (daling van de werkgelegenheid met 1,01% 

ten opzichte van het referentiescenario), de energiesector (-0,78%) en de overige marktdiensten (-0,67%). 
21 De energiesector is dan de enige bedrijfstak waar de werkgelegenheid terugloopt (-0,40% ten opzichte van het 

referentiescenario), terwijl de stijgingen uitkomen boven 1% in de branches uitrustingsgoederen, 
consumptiegoederen, wegvervoer, water- en luchttransport, en in de overige marktdiensten. 

22 In 1987 heeft de Universele Commissie voor Milieu en Ontwikkeling (de zogenaamde Commissie-Brundtland) 
duurzame ontwikkeling gedefinieerd als een ontwikkeling die een antwoord geeft op de noden van vandaag, zonder 
dat dit de mogelijkheden inperkt van komende generaties bij het voldoen van hun behoeften, en die tot doel heeft 
economische en sociale ontwikkeling, bescherming van het milieu en behoud van de natuurlijke rijkdommen met 
elkaar te verzoenen. Dit begrip omvat twee concepten: het concept behoeften, inzonderheid van de armsten, 
waaraan absolute voorrang moet worden gegeven; en het idee dat de stand van onze techniek en onze sociale 
organisatie beperkingen opleggen aan het vermogen van het milieu om aan de huidige en toekomstige behoeften te 
kunnen voldoen. 
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De milieudimensie van de strategie voor groei en werkgelegenheid kreeg in 2010 een nieuwe 
draagwijdte bij de invoering van de "Europa 2020"-strategie, die in de plaats komt van de 
Lissabonstrategie. In haar mededeling van maart 2010 (CE, 2010), legt de Europese Commissie 
een nog nauwere band tussen de macro-economische, sociale en milieugebonden aspecten van 
de groei. Ze streeft naar een model van "slimme" en "inclusieve", maar ook "duurzame" groei. Het 
is de bedoeling een economie te bevorderen die efficiënter omspringt met de hulpbronnen en die 
groener en meer concurrerend is. 

De bezorgdheid om het milieu blijkt uit het feit dat in de vijf kerndoelstellingen van de nieuwe 
strategie waarop de Europese Commissie haar politieke actie afstemt, gewag wordt gemaakt van 
de doelstellingen van de strijd tegen de klimaatopwarming die vervat zijn in het Energie- en 
Klimaatpakket van 2008, naast de doelstellingen inzake werkgelegenheidsgraad, onderzoek en 
ontwikkeling, onderwijs en armoede. Bovendien heeft het kerninitiatief "een efficiënter gebruik 
van hulpbronnen in Europa" tot doel de economische groei los te koppelen van het gebruik van 
de natuurlijke rijkdommen en de energie, de uitstoot van CO2 te verminderen, het 
concurrentievermogen te versterken en te zorgen voor een grotere energiezekerheid. Daartoe 
heeft de Commissie een aantal strategische pijlers vastgelegd die vereisen dat enerzijds de 
Europese instanties en anderzijds de lidstaten actie ondernemen (keuzes inzake beleid, financiële 
aspecten, regelgeving en opleiding). 

1.2.2. Naar een geïntegreerde strategie voor groene groei 

In een context van klimaatcrisis en economische en financiële crisis, onderstreept de OESO (OECD, 
2010a) dat twee factoren het belang van groene groei ondersteunen. In de eerste plaats is 
gebleken dat milieuvraagstukken en economische problemen niet meer afzonderlijk konden 
worden beschouwd en dat de huidige en vroegere groeitrajecten ecologisch niet leefbaar zijn, wat 
een grootschalige hervorming van het consumptiegedrag, van de industriële structuren en van de 
technologieën vergt. Ten tweede biedt de economische en financiële crisis een niet te 
verwaarlozen kans om een overheidsbeleid te voeren dat een opleving van de groei bevordert uit 
een oogpunt dat meer gericht is op ecologische en sociale leefbaarheid. 

Talrijke regeringen hebben al maatregelen genomen om een groene opleving te bevorderen, met 
name door te zorgen voor regelgevende en financiële stimuli om de vraag naar "groene" 
producten en technologieën te ondersteunen. Tot nu toe wordt de groene revolutie evenwel 
weinig of helemaal niet als geheel aangepakt, terwijl een paradigmaverschuiving nodig is, zoals 
die welke volgde na de invoering van de informatie- en communicatietechnologieën op alle 
gebieden van het publieke en de private economische weefsel. 

Die paradigmaverschuiving probeert de OESO te benaderen door het uitwerken van een 
geïntegreerde strategische visie om ervoor te zorgen dat het gevolgde beleid om uit de crisis te 
raken de best mogelijke optie is inzake economische doelmatigheid, ecologische integriteit en 
sociale rechtvaardigheid en dat het op nationaal en internationaal niveau coherent is. De strategie 
voor groene groei vergt ook de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten die rekening houden 
met andere facetten van de kwaliteit van het leven dan het louter materieel welzijn dat 
traditioneel gemeten wordt aan de hand van het bbp. 

Op basis van de werkzaamheden en analyses die al een twintigtal jaar worden uitgevoerd in het 
kader van duurzame ontwikkeling, zal de strategie voor groene groei, waarop alle landen van de 
wereld zich kunnen inspireren, een vernieuwde oriëntatie geven aan het economisch en 
milieubeleid. In de ontwikkelingslanden – waar het prioritair zal blijven te zorgen voor de 
elementaire behoeften (water, voedsel, zorgverlening) en basisonderwijs te verstrekken -, is de 
aanpassing aan de klimaatverandering van cruciaal belang, aangezien de economie van die landen 
vaak in hoge mate afhankelijk is van natuurlijke rijkdommen en ze kwetsbaar zijn ten opzichte van 
klimaatveranderingen. Een degelijk beheer van de natuurlijke hulpbronnen zou hun belangrijke 
perspectieven kunnen bieden in het economische vlak. In de ontwikkelde landen is het vooral 
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zaak de groeimodellen te heroriënteren om een extra aantasting van het milieu te voorkomen, 
door de kansen tot ontwikkeling van nieuwe bedrijfstakken, groene technologieën en banen 
maximaal te benutten en de vergroening van de traditionele branches, alsook de herverdelende 
gevolgen ervan voor de economische structuur en de werkgelegenheid te beheren. 

De strategie voor groene groei is nog niet volledig bepaald. Het in 2010 gepubliceerde tussentijds 
verslag biedt een eerste analyse van die problematiek, maar het eindrapport, waarin een 
geïntegreerd kader zal worden voorgesteld om het optreden van de overheid te sturen in de 
waaier van actieterreinen23 in verband met de groene groei wordt pas in 2011 verwacht. 

In haar tussentijds verslag geeft de OESO de diverse actieterreinen aan alsook de uitdagingen die 
samenhangen met een groene groei. 

Wat de actieterreinen betreft, zal het erom gaan: 

- een gemeenschappelijke definitie van groene groei te verstrekken; 
-  een conceptueel kader voor groene groei op te zetten; 
- de maatregelen te beoordelen die door de landen sinds de crisis zijn genomen om groene 

groei te bevorderen en hun plannen voor de toekomst; 
- de potentiële effecten van  groene groei te kwantificeren; 
- de door de groene groei gerezen nieuwe problemen te beschrijven; 
- een overzicht te geven van de belangrijkste beginselen voor actie en de beleidsmakers een 

waaier van maatregelen te gunste van groene groei te verstrekken; 
- een set van indicatoren betreffende aspecten in verband met economie, milieu en welzijn uit 

te werken; 
- de prestaties te verbeteren door de maatregelen voor groene groei te onderwerpen aan een 

Peer Review; 
- de overwegingen inzake politieke economie in verband met groene groei aan te pakken; 
- lessen en best practices aan te geven; 
- een platform te bieden voor internationale coördinatie en dialoog inzake groene groei; 
- de samenwerking tussen de lidstaten en de niet-lidstaten van de OESO over kwesties met 

betrekking tot groene groei te bevorderen. 
 

Wat betreft de uitdagingen, vermeldt de OESO: 

- het wegnemen van de hinderpalen voor groene groei: de voor het milieu schadelijke 
subsidies herzien; de obstakels voor de uitwisseling van ecologische goederen en diensten 
opheffen; de samenhang van het beleid versterken; 

- een trajectwijziging bevorderen: een arsenaal van geïntegreerde maatregelen aannemen 
(instrumenten gebaseerd op marktmechanismen en niet-economische instrumenten); de 
innovatie en de verspreiding van groene technologieën versnellen; maatregelen die bijdragen 
aan een groenere consumptie in de hand werken en innoverende financieringsmechanismen 
ontwikkelen; 

  

                                                           
23 De actieterreinen zijn van transversale (fiscaliteit, innovatie, handelsverkeer, samenwerking, werkgelegenheid, 

sociale aspecten, enz.) en van sectorale aard (energie, landbouw, visserij, vervoer, enz.). 
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- de overgang ondersteunen: een zachte herschikking van de arbeidskrachten ondersteunen 
dankzij belangrijke maatregelen inzake arbeidsmarkt en opleiding; de kwalificaties en de 
bekwaamheden van de werknemers ontwikkelen; de herverdelende effecten van de 
onvermijdelijke structurele veranderingen aanpakken; 

- de internationale samenwerking versterken: de financieringsmechanismen voor de mondiale 
publieke goederen verbeteren; de voorwaarden van een voor de armen gunstige groene 
groei creëren; het hoofd bieden aan de weglekeffecten en de gevolgen voor het 
concurrentievermogen; de overdracht van technologie en de samenwerking inzake 
onderzoek en ontwikkeling bevorderen; 

- de vorderingen meten: een nieuw boekhoudkundig kader en een reeks indicatoren voor  
groene groei uitwerken; de gevolgen van de specifieke beleidsmaatregelen meten. 

 

1.2.3. Het "Plan Marshall 2.vert": een voorbeeld van een geïntegreerde groene 
groeistrategie 

In België besteedt het "Plan Marshall 2.vert" heel wat aandacht aan de milieubekommernissen, 
waarmee zeer belangrijke kansen gepaard gaan vanuit economisch oogpunt en in termen van 
werkgelegenheid. 

In dat kader is de Waalse regering voornemens "allianties tussen werkgelegenheid en milieu" tot 
stand te brengen om een nieuw model van economische, duurzame en solidaire ontwikkeling te 
ondersteunen. Deze allianties zullen gebaseerd zijn op de ontwikkeling van onderzoek om 
innovatie te bevorderen, het opzetten van nieuwe opleidingen, de bewustmaking van de 
ondernemingen en de ondersteuning van groene beroepen. 

De eerste "alliantie werkgelegenheid-milieu" heeft betrekking op op energetisch en milieuvlak 
beter scorende Waalse gebouwen (ecoconstructie, de energieprestaties van de gebouwen en 
ecorenovatie). Om de voorwaarden voor een hoogwaardig arbeidsaanbod te creëren, voorziet het 
Plan in investeringen in menselijk kapitaal, door gekwantificeerde doelstellingen te bepalen 
inzake de opleidingen in verband met die werkgelegenheid-milieu-alliantie en met de andere 
groene beroepen. Inzake onderwijs, zullen telkens 15% van de sensibiliseringscampagnes voor 
technische en wetenschappelijke studies, van de acties inzake de oriëntering van werkzoekenden 
en van de uren opleiding in competentiecentra aan groene beroepen worden besteed. 
Gekwantificeerde doelstellingen worden eveneens geformuleerd met betrekking tot de 
knelpuntberoepen, kwalificerende opleidingen, de oriëntatie van werkzoekenden naar 
aanvullende groene opleidingen, de subsidiëring van de groene opleidingen in de kleine 
ondernemingen, enz. De verschillende opleidingsactoren, de competentiecentra en de FOREM 
zullen geconsulteerd worden om een inventaris op te maken van het opleidingsaanbod. Overigens 
wil de Waalse regering de vraag naar groene producten en diensten ondersteunen door de 
aantrekkingskracht van duurzame investeringen op het gebied van huisvesting te versterken. 
Tevens heeft ze voorzien een specifieke concurrentiepool voor milieutechnologieën te 
ontwikkelen. 
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2. EEN MOEILIJK TE OMSCHRIJVEN REALITEIT 

Samenvatting 

Er bestaat op heden geen gemeenschappelijke definitie voor de groene banen, maar eerder een 
spectrum van definities gaande van de meest enge tot de meest ruime betekenis van het concept,  
dat betekent verschillende "schakeringen van groen". De concepten die in de Europese literatuur 
het vaakst worden vermeld, zijn die welke werden gebruikt door het UNEP en door de OESO en 
Eurostat. Volgens het UNEP zijn de groene banen "banen in de landbouw, de industrie, de diensten 
en de administratie die bijdragen tot de vrijwaring of het herstel van de milieukwaliteit". Zij komen 
derhalve voor in heel wat sectoren van de economie en dragen bij tot een vermindering van het 
energie- en grondstoffenverbruik, tot een minimalisering of uitschakeling van alle vormen van 
vervuiling en tot de bescherming of het herstel van de ecosystemen en de biodiversiteit. Het 
tweede concept heeft enkel betrekking op de banen voortvloeiend uit de eco-industrieën, dat zijn 
de activiteiteninzake het vervuilingsbeheer (vooral de verwerking van afvalwater en de 
afvalverwerking) en inzake het beheer van de natuurlijke rijkdommen (bv. de productie van 
hernieuwbare energie, water- en bosbeheer). Het belangrijkste verschil tussen de beide definities is 
dat voor het UNEP het doel van de banencreërende activiteit geen rol speelt. 

Het aantal groene banen kan niet worden waargenomen. Het moet worden geraamd. De 
verschillen qua definitie, ramingsmethoden en geografische zones leveren van de ene studie tot de 
andere sterk uiteenlopende resultaten op. In het verslag van het UNEP wordt het aantal directe 
banen die op mondiaal niveau als groen kunnen worden beschouwd, op ten minste 26 miljoen 
geraamd. Dat cijfer omvat banen in de hernieuwbare energie, voornamelijk de biomassa, in de 
verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen, in het vervoer (hybride voertuigen, 
spoorwegen, openbaar stadsvervoer, enz.), of nog, in de recycling. Een studie van het WWF focust 
op drie grote domeinen - hernieuwbare energie, vervoer en energie-efficiëntie - en gaat uit van 
een nogal ruim concept van groene banen: na samenlegging van de resultaten van verschillende 
Europese studies, maken de auteurs gewag van 5 miljoen personen in Europa.  

Andere werken, het merendeel voor rekening van de EC, hanteren de engere definitie van groene 
banen, in dit geval enkel de directe, indirecte en soms afgeleide banen die voortvloeien uit de eco-
industrieën. De werkgelegenheid wordt geraamd op basis van de milieu-uitgaven die dienen om de 
omzet te schatten; er worden voor de verschillende activiteiten werkgelegenheidscoëfficiënten 
berekend. Uit de meest recente studie over de eco-industrieën (2009) blijkt dat het aantal directe 
banen in de EU gestegen is, namelijk van 2,8 naar 3,4 miljoen VTE tussen 2004 en 2008 - dat is 
1,7% van de totale werkgelegenheid - waarvan 154.000 in België. 

In België heeft het FPB voor de periode 1995-2005 een gegevensbank samengesteld van alle 
organisaties die milieugerichte activiteiten ondernemen. De directe werkgelegenheid in de 
ondernemingen die werkzaam zijn in de milieu-industrie, is toegenomen van 55.000 VTE in 1995 
tot 77.000 VTE in 2005, dat is een stijging met 40%, of veel meer dan de groei van de totale 
werkgelegenheid. Het aandeel van de milieu-industrie in de totale werkgelegenheid is zodoende 
verruimd van 1,5% in 1995 tot 2% tien jaar later. De meeste groene banen werden gecreëerd in de 
grote ondernemingen, die in 2005 bijna 70% van dat soort banen telden. De totale 
werkgelegenheid, die de indirecte banen omvat, werd berekend voor het jaar 2000 en beliep 
120.000 VTE.  

Volgens verschillende studies zijn de verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie de voornaamste factoren die het aantal groene banen beïnvloeden. In 
België bestaat er een belangrijk potentieel in de bouwnijverheid. Het kan worden benut door de 
vervanging van oude verwarmingsketels, de thermische renovatie van woningen of de vervanging 
van al het enkel glas in de Belgische woningen door dubbel glas. 
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2.1. De problematische definitie van het begrip groene banen 

Wat is een groene baan? De literatuur ter zake is volop in beweging. Het dringend vereiste 
antwoord op de klimatologische uitdagingen en het feit dat alle beleidsniveaus hiervoor 
verantwoordelijk zijn, verklaren grotendeels het belang dat aan groene banen wordt gehecht, 
vooral sinds het begin van het decennium.  

Veel studies over de ontwikkeling van de groene banen meten verschillende dimensies, aangezien 
ze uiteenlopende doelstellingen nastreven, die betrekking kunnen hebben op een kwantificering 
van die banen, op de beschrijving van de voor het uitoefenen van groene banen vereiste 
vaardigheden of het formuleren van politieke aanbevelingen. Ze worden gepubliceerd door 
internationale of nationale instellingen, NGO’s, adviesbureaus of universiteiten en zijn gericht op 
de wereld (bv. het Milieuprogramma van de Verenigde Naties - UNEP), op Europa (bv. de 
Europese Commissie - EC en, op haar verzoek, verscheidene consultantsbureaus, het World 
Wildlife Fund - WWF) of op nationale staten (bv. in België het Federaal Planbureau - FPB). 

Tot op heden bestaat er geen gemeenschappelijke definitie van groene banen maar veeleer een 
spectrum van definities, gaande van het meest beperkte tot het ruimste begrip: er bestaan met 
andere woorden, om een door het UNEP (2008) gebruikte term te lenen, verschillende 
"schakeringen van groen". In dit hoofdstuk worden bepaalde resultaten van internationale en 
nationale studies toegelicht, waarbij wordt beklemtoond dat het onderwerp moeilijk af te 
bakenen is en vooral dat de bestaande en de toekomstige groene banen in een economie niet 
makkelijk te kwantificeren zijn. 

In de Europese literatuur worden het vaakst de begrippen geciteerd die de OESO samen met 
Eurostat (OECD/Eurostat, 1999) hanteert, alsook het door het UNEP (2008) gehanteerde concept. 
Het eerste begrip slaat op een benadering per activiteit, meer bepaald de werkgelegenheid in de 
"eco-industrieën" die als volgt worden gedefinieerd: "De milieu-industrie zorgt voor de productie 
van goederen en diensten waarmee inbreuken op het milieu kunnen worden gemeten, 
voorkomen, beperkt of rechtgezet, zoals water-, lucht- en bodemverontreiniging, en houdt zich 
bezig met de problemen in verband met afval, lawaai en ecosystemen. Deze industrie omvat de 
technologieën, de procédés, de producten en de diensten die de risico’s voor het milieu 
terugschroeven, de vervuiling tot een minimum beperken en bezuinigen op de bronnen". De 
geproduceerde goederen en diensten zijn voornamelijk afkomstig uit de activiteiten "beheer van 
vervuiling" (doorgaans de verwerking van afvalwater en van afval) en "beheer van natuurlijke 
rijkdommen" (bv. de productie van hernieuwbare energie, water- en bosbeheer). De banen die in 
deze activiteiten worden uitgeoefend, worden als groene banen bestempeld.  

Het tweede, ruimere begrip omschrijft groene banen als "banen in de landbouw, de industrie, de 
diensten en de administratie die bijdragen tot de vrijwaring of het herstel van de milieukwaliteit". 
Groene banen komen aldus in een groot aantal bedrijfstakken van de economie voor, gaande van 
de energievoorziening tot de recycling en van de landbouw tot de bouwnijverheid en het vervoer. 
Ze dragen ertoe bij het verbruik van energie, grondstoffen en water te verminderen, de uitstoot 
van koolstof in de economie terug te schroeven, alle vormen van afval en vervuiling tot een 
minimum te beperken of te vermijden en de ecosystemen en de biodiversiteit te beschermen en 
te herstellen (PNUE, 2008). De UNEP-definitie is ruimer dan die van de OESO/Eurostat want ze 
houdt rekening met de jobinhoud en niet met de precieze activiteit. 

Uitgaande van de "centrale" groene activiteiten die voornamelijk de eco-industrieën omvatten  en 
waarvan het hoofddoel erin bestaat het milieu in stand te houden, onderscheidt Idea Consult 
(2010) verschillende schakeringen van groen, meer bepaald: de aanverwante activiteiten die 
overeenstemmen met de "groene" tak van de traditionelere sectoren waarvoor 
milieubescherming een ondergeschikte doelstelling is (ecobouw, hybride auto’s, enz.), de 
activiteiten die afhankelijk zijn van de milieukwaliteit (landbouw, toerisme, enz.) en de overige 
activiteiten die geen milieudoelstellingen op zich nastreven maar kunnen bijdragen tot de 
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vergroening van de economie (gebruik van ICT, openbaar vervoer, enz.). Elke activiteit creëert 
directe banen, indirecte banen voortvloeiend uit de productie van intermediaire goederen en 
diensten, en afgeleide effecten, die te danken zijn aan het extra inkomen dat zal worden 
uitgegeven.  

De studies hangen nu eens de ene dan weer de andere stroming aan, onder meer naargelang van 
de doelstelling die ze nastreven. Eenvoudig gesteld blijkt het evidenter groene banen te 
kwantificeren wanneer een benadering per activiteit wordt gehanteerd, aangezien het mogelijk is 
de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid te meten voortvloeiend uit activiteiten die als 
"groen" beschouwd worden, hoofdzakelijk de eco-industrieën. De individuele groene banen, 
daarentegen, kunnen niet worden teruggevonden in een voldoende gedetailleerd 
gegevensbestand. Zo bestaat er meer literatuur over de banen die in bedrijfstakken zoals 
hernieuwbare energie ontstaan. Daarentegen zal de verantwoording van beleidsmaatregelen 
gericht op een meer algemene "vergroening" van de arbeidsplaatsen (bv. de aanmoediging van 
telewerken, van het gebruik van openbaar vervoer enz.) doorgaans berusten op een ruimer, maar 
moeilijker meetbaar concept van groene banen. Er zij op gewezen dat de concepten momenteel 
worden geharmoniseerd door Eurostat, dat een methodologie tot stand brengt om de gegevens 
van de milieugoederen- en -dienstensector te verzamelen in de EU ("EGSS methodology"). Dit 
werk zal evenwel geen einde maken aan de discussies omtrent het definiëren van groene banen, 
want het project baseert zich volledig op de definitie van de OESO/Eurostat. 

Naast de omschrijving en kwantificering van groene banen rijst er nog een ander probleem, 
namelijk hoe het verloop van hun aantal in de tijd dient te worden gemeten. Zoals in EC (EC, 2009) 
wordt beklemtoond, is een groene baan een relatief en dynamisch begrip. De grens tussen groene 
banen en jobs die dat niet zijn, is niet alleen moeilijk vast te stellen maar kan ook mettertijd 
verschuiven, afhankelijk van de technologische vooruitgang (vrijwel elk nieuw product is energie-
efficiënter dan het voorgaande, wat met name het geval blijkt voor voertuigen), de 
arbeidsorganisatie, de vaardigheden van de werknemers, enz., zodat een nu als passend 
beschouwde milieu-efficiëntie dat morgen misschien niet meer zal zijn. Bovendien kan de meest 
milieu-efficiënte productiemethode verschillen van land tot land (bv. wegens de toegepaste 
normen). Bijgevolg dient, afhankelijk van de periode en het land, voorzichtig omgesprongen te 
worden met de interpretatie van kwantificeringsoefeningen van groene banen. 

 

2.2. De verschillende metingen van groene banen 

Uiteenlopende ontwikkelingen bepalen de vergroening van de economie en de arbeidsmarkt. 
Groene banen ontstaan door de vervanging van ecologisch inefficiënte banen (bv. het 
toegenomen gebruik van hernieuwbare energie vermindert de werkgelegenheid in de industrie 
van de fossiele brandstoffen maar verhoogt de werkgelegenheid in de sector hernieuwbare 
energie), door de vergroening van bestaande banen (bv. het aanbod van groene auto’s stimuleert 
het aanbod van groene diensten door werknemers in de transportsector, de bouw van beter 
geïsoleerde gebouwen) of door nieuwe beroepen (bv. ecoconsultants).  

Het gebrek aan gegevens over groene banen houdt intrinsiek verband met het probleem om ze te 
definiëren. Een kwantificering wordt gecompliceerder indien hun definitie ook banen omvat die 
niet alleen groen zijn wegens de bedrijfstakken waarin ze worden uitgeoefend (bv. de milieu-
industrie) maar ook door de aangewende processen (bv. in een onderneming die niet 
noodzakelijk tot een groene bedrijfstak behoort). Zoals hierna wordt vermeld, kan de raming van 
"green jobs" directe en indirecte banen omvatten, die afkomstig zijn uit branches die 
intermediaire inputs verschaffen, die op hun beurt niet noodzakelijk groen zijn. 
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In de onderstaande tabel worden beknopt de verschillende benaderingen opgesomd die in de 
literatuur worden gebruikt om groene banen te ramen: de aanbodmethode waarbij gegevens 
worden verzameld over het aanbod van goederen en diensten in verband met het milieu (vaak via 
enquêtes); de vraagmethode die informatie verzamelt over de vraag naar milieugebonden 
goederen en diensten in de vorm van de verrichte uitgaven en over de per uitgaveneenheid 
gebruikte banen (afgeleid uit bijvoorbeeld gegevens over de productiviteit); een combinatie van 
de twee methoden ter aanvulling van de voor beide benaderingen beschikbare gegevens. De 
andere bestaande methoden zijn beter geschikt om de groene banen in ruime zin te meten. 

 
Tabel 1 - De voornaamste methoden om groene banen te ramen 
 
 

Soort methode Voorwerp van de 
analyse 

Methodologie en 
hypothesen 

Voornaamste bronnen 

Aanbodmethode Directe banen  Analyse van micro-
economische gegevens 

Enquêtes over de milieu-
industrie, 
bedrijfsregisters en 
balanscentrale 

Vraagmethode Directe banen Berekening van de 
behoefte aan 
arbeidskrachten per 
milieu-uitgaveneenheid 

Statistieken over de 
milieu-uitgaven en de 
werkgelegenheid per 
uitgaveneenheid 

 Directe en indirecte 
banen 

Input-
outputberekeningen 
aan de hand van de 
veranderingen in de 
finale vraag 

Statistieken over de 
milieu-uitgaven, input-
outputtabellen, sectorale 
werkgelegenheids-
gegevens 

Gecombineerde 
methode 

Directe en indirecte 
banen 

Zie hierboven Zie hierboven 

Andere methode "Groene" banen Bepalen welke banen 
milieuvaardigheden 
vereisen 

Arbeidsmarkt-
statistieken per beroep, 
enquêtes 

  
Bron: OECD (2004). 
 
 

Gelet op de talrijke reeds verrichte analyses en kwantificeringen van "green jobs" werd ervoor 
gekozen de nadruk te leggen op een selectie van recente sleutelstudies, waardoor het mogelijk is 
een algemeen overzicht te geven van de ramingen van groene banen. Elke studie hanteert een 
eigen definitie van groene banen, een verschillende geografische afbakening en ramingsmethode 
(behalve wanneer het de bedoeling is een verloop in de tijd te vergelijken). Hierdoor kunnen de 
resultaten van de studies, die aanzienlijk kunnen uiteenlopen, niet behoorlijk worden vergeleken. 
Voor België bestaan er weinig volledige studies, maar wanneer nationale cijfers werden berekend 
in internationale analyses, zijn deze expliciet opgenomen. In bijlage 3 worden de voornaamste 
resultaten van de geraadpleegde studies toegelicht. 

Er moet worden beklemtoond dat de term "groene banen" hierna wordt gebruikt als een 
soortnaam om de op het milieu gerichte banen in de verschillende studies aan te duiden.  
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2.2.1. Het ruime concept 

Het UNEP (2008)24 heeft een studie uitgebracht waarin wordt nagegaan welke invloed de 
overgang naar een ecologisch rationele economie uitoefent op de werkgelegenheid in de hele 
wereld25. In het verslag wordt de ruime definitie van groene banen gehanteerd maar de analyse is 
toegespitst op zes economische sectoren die belangrijk zijn wegens, enerzijds, hun rol in de 
uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van natuurlijke rijkdommen als grondstoffen en, 
anderzijds, hun bijdrage tot de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Het gaat om 
de energievoorziening, de bouwnijverheid, het vervoer, de basisindustrie, de landbouw en de 
bosbouw. De raming van het aantal groene banen berust hoofdzakelijk op sectorale analyses die 
voor bepaalde landen beschikbaar zijn. Ondanks belangrijke lacunes in de beschikbaarheid van de 
gegevens, onder meer in de ontwikkelingslanden, raamt het verslag het aantal bestaande groene 
banen op ten minste 26 miljoen. 

 
Tabel 2 - Raming van het aantal directe groene banen in diverse bedrijfstakken over de hele wereld 

in 20061 
(eenheden) 
 

Hernieuwbare energie > 2.300.000 
Windenergie > 300.000 
Fotovoltaïsche zonne-energie > 170.000 
Thermische zonne-energie > 624.000 
Biomassa > 1.174.000 
Hydro-elektrische energie > 39.000 
Geothermische energie > 25.000 

Gebouwen > 4.000.000 
Vervoer > 7.000.000 
IJzer- en staalnijverheid en aluminium < 300.000 
Recycling > 12.000.000 
Totaal > 25.600.000 

  
Bronnen: UNEP, eigen berekeningen. 
1 Het gaat niet om eigen ramingen van het UNEP maar om een bundeling van studies waarvan het 

referentiejaar kan variëren van 2004 tot 2006. 
 
 

In 2006 werden in de sector hernieuwbare energie meer dan 2,3 miljoen groene banen geteld die 
echter maar voor 2% van de wereldproductie van energie zorgen. De helft van de banen wordt 
opgetekend in de opkomende landen (vooral China en Brazilië). Meer dan één miljoen van die 
werknemers zijn te vinden in de opwekking van energie uit biomassa (biobrandstoffen), waarvan 
de meeste in Brazilië. De branche windenergie zou ongeveer 300.000 personen te werk stellen, 
die van de fotovoltaïsche zonne-energie 170.000 personen en die van de thermische zonne-
energie meer dan 600.000 werknemers, waarvan een groot deel in China. De landen die een actief 
beleid voeren om hernieuwbare energie aan te moedigen, zagen de werkgelegenheid in die 
bedrijfstak sterk toenemen. In Duitsland, bijvoorbeeld, is het aantal banen in die tak in minder 
dan tien jaar nagenoeg verviervoudigd tot 260.000 in 2006. Aangezien er gegevens ontbreken en 
de methoden uiteenlopen, wordt de totale werkgelegenheid allicht nog onderschat.  
                                                           
24  Het UNEP financierde deze studie in het kader van het Initiatief Groene Banen dat gezamenlijk werd gelanceerd 

door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Internationale Werkgeversorganisatie (IOE) en het 
Internationaal Vakverbond (ITUC). 

25  De studie werd uitgewerkt door het instituut Worldwatch met de technische bijstand van het Labor institute van de 
Cornell-universiteit. 
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Het UNEP schat dat gebouwen verantwoordelijk zijn voor 30 tot 40% van het totale 
energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en het afval (met inbegrip van de bouw ervan). 
Deze bedrijfstak beschikt tevens, via bouw en renovatie, over het grootste potentieel om die 
uitstoot te verminderen. Door het gebrek aan gegevens is het niet mogelijk nauwkeurig te 
kwantificeren hoeveel groene banen in de bouwnijverheid werden gecreëerd, maar alles samen 
zouden er in de Verenigde Staten en in sommige Europese landen reeds ongeveer 4 miljoen 
banen bestaan die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie (renovatie, ecobouw, 
minder energieverslindende onderdelen).  

Volgens de studie zouden er in het vervoer ten minste 7 miljoen groene banen kunnen bestaan. 
Daartoe behoren ongeveer 250.000 banen in de vervaardiging van zuinige auto’s, tegen meer dan 
5 miljoen banen alleen al in de spoorwegen in China, India en de EU, en miljoenen meer in het 
openbaar vervoer over de hele wereld; de werkgelegenheidsstatistieken voor het openbaar 
vervoer in de steden zijn onvolledig, maar enkel in de EU-landen en de Verenigde Staten worden 
al circa 1,3 miljoen personen geregistreerd. De trends verschillen uiteraard van de ene stad tot de 
andere, niet alleen volgens de grootte van de bevolking maar ook volgens de levensstandaard van 
de inwoners en het vervoersbeleid. Zo heeft de MIVB in Brussel bijvoorbeeld ongeveer 
6.000 werknemers in dienst, tegen 43.600 voor de RATP in Parijs (cijfers 2005)26.  

De productie van industriële basisgrondstoffen - ijzer en staal, aluminium, cement, papierpap, 
enz. - neemt een hoog percentage van het verbruik van energie en grondstoffen, alsook van de 
uitstoot van broeikasgassen voor haar rekening, maar een relatief gering percentage van de totale 
werkgelegenheid. Het UNEP-verslag schat dat in de ijzer- en staalnijverheid en in de 
aluminiumindustrie minder dan 300.000 banen kunnen worden beschouwd als groen, namelijk de 
jobs uit de secundaire productie, die gebaseerd is op gerecycleerd afval. Dit soort productie 
bespaart tot 75% van de voor de productie van primair staal benodigde energie en tot 95% van 
die voor de productie van aluminium.  

De recycling in al zijn vormen is een belangrijke werkgever, aangezien deze 12 miljoen banen 
verschaft in Brazilië, China en de Verenigde Staten, waarvoor gegevens beschikbaar zijn.  

De landbouw blijft de grootste werkgever ter wereld, met een totaal van 1,3 miljard landbouwers 
en landarbeiders. De productiemethoden die de afgelopen decennia ingeburgerd raakten, hebben 
geleid tot een niet-levensvatbaar bodemgebruik, tot het verbruik van grote hoeveelheden water 
en tot waterverontreiniging, ontbossing en verlies aan biodiversiteit. Hoewel het op grond van de 
huidige statistieken niet mogelijk is te bepalen hoeveel groene banen die sector omvat, stelt het 
verslag vast dat hij een zeer groot potentieel heeft om dergelijke banen te creëren, zoals onder 
meer blijkt uit de biologische productie. Deze productie, die plaatsvindt op daartoe omgebouwde 
landbouwgronden, vormt een niet te verwaarlozen bron van groene banen, aangezien ze inspeelt 
op een groeiende vraag en arbeidsintensiever is dan de geïndustrialiseerde landbouw. Een studie 
over een duizendtal biologische landbouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Ierland heeft 
bijvoorbeeld aangetoond dat ze per bedrijf een derde meer in VTE uitgedrukte werknemers in 
dienst hadden dan de traditionele bedrijven. De voor biologische landbouw benutte gronden 
vertegenwoordigen respectievelijk 4,3% en 1% van de totale landbouwoppervlakte in die twee 
landen. Ter vergelijking, uit de cijfers over het aantal bedrijven en bewerkte gronden in België 
blijkt dat de biologische landbouw geleidelijk aan belang wint, vooral in Wallonië. Tussen 1997 en 
2008 is het aantal "biobedrijven" gestegen van 291 tot 901; deze maken gebruik van een 
oppervlakte van 35.822 hectaren, dat is 2,6% van de in België benutte landbouwoppervlakte. 

Bossen vervullen een belangrijke rol in de handhaving van de ecosystemen. Net als voor de 
landbouw zijn de gegevens schaars en is het onmogelijk vast te stellen welk percentage van de 
enkele tientallen miljoenen banen in de bosbouwsector over de hele wereld als groen kunnen 

                                                           
26  In 2008 bedroeg de personeelssterkte van de MIVB 6.563, die van de TEC 4.901 en die van De Lijn 8.246 (bron ADSEI 

op basis van de statistieken van de MIVB, TEC en De Lijn). 
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worden beschouwd. Gelet op de rol van bossen in de koolstofopslag, de biodiversiteit of de 
regeling van het waterdebiet, is het duidelijk dat groene banen in de bosbouwsector in de 
toekomst steeds belangrijker zullen worden. 

Het WWF (2009) heeft een verslag uitgebracht over "koolstofarme" banen in Europa, dat 
eveneens is gebaseerd op een compilatie van bestaande studies, die op hun beurt zijn afgeleid 
van diverse ramingsmethodes. Volgens die studie zal de banenwinst bij de overgang naar een 
economie met weinig koolstofuitstoot veel groter zijn dan het banenverlies, aangezien de 
ecologische alternatieven arbeidsintensiever zijn. Die mening stemt overeen met het meer 
genuanceerde oordeel van de EC (2009), op grond waarvan de onderliggende structurele 
veranderingen geen negatieve weerslag zouden hebben op het totale werkgelegenheidspeil in de 
EU, of zelfs een licht positief effect, ten minste op lange termijn. Niettemin zullen de effecten 
uiteenlopen binnen de economische sectoren en de regio’s en volgens het scholingsniveau. 

De studie van het WWF richt zich op drie grote terreinen - hernieuwbare energie,  vervoer  en  
energie-efficiëntie - en gaat uit van een nogal ruim begrip van groene banen. In 2008 telde de 
branche windenergie voor de EU als geheel ten minste 160.000 directe en indirecte banen die 
hoofdzakelijk voorkwamen in Duitsland, Spanje en Denemarken. Voor fotovoltaïsche zonne-
energie is Duitsland de "leader" in geïnstalleerd vermogen en werkgelegenheid. In de EU als 
geheel registreert het WWF 80.000 jobs in 2007 (de helft in Duitsland). In de thermische zonne-
energie werden 30.000 banen opgetekend in 2008 (het grootste deel in Duitsland), waarbij voor 
de komende decennia een aanzienlijke expansie wordt verwacht. Bio-energie (biomassa) wordt 
geraamd op meer dan 106.000 banen (wat overeenstemt met het totale aantal in Duitsland en in 
Spanje).  

 
Tabel 3 - Raming van het aantal banen in de sector hernieuwbare energie in de EU 
(aantal werkenden) 
 

 UNEP1 WWF2 
 2006 2007/2008 
Windenergie 231.000 > 160.000 
Fotovoltaïsche zonne-energie 99.300 80.000 
Thermische zonne-energie > 22.100 30.000 
Biomassa 95.800 > 106.000 
Hydro-elektrische energie  > 20.000 n.b. 
Geothermische energie 4.000 n.b. 
Totaal hernieuwbare energie > 472.200 > 376.000 

  
Bronnen: UNEP, WWF, eigen berekeningen. 
1 Directe banen. Om een raming van de banen in de EU te verkrijgen, werden de banen in de Verenigde 

Staten en de opkomende landen, waarvoor gedetailleerde gegevens beschikbaar waren, van het totaal 
afgetrokken. 

2 Directe en indirecte banen.  
 
 

Wat de transportsector betreft, zouden in de Europese auto-industrie 150.000 banen een groene 
schakering vertonen - indien een limiet van 120 gram CO2-uitstoot per kilometer in aanmerking 
wordt genomen - op in totaal 2 miljoen banen (Frankrijk en Italië produceren kleinere auto’s en 
doen het beter dan Duitsland op het vlak van CO2-uitstoot van auto’s). Verscheidene EU-landen 
nemen zich voor hybride auto’s te vervaardigen, wat banen kan creëren via de productie van 
batterijen, in de oplaadstations, enz. Het WWF onderstreept dat een fundamentele omschakeling 
van de auto-industrie naar ecologischer alternatieven de mogelijkheid biedt te reageren op de 
crisis waarmee die nijverheid te kampen heeft. Het openbaar vervoer in de EU (ongerekend de 
spoorwegen) heeft ongeveer 900.000 werknemers in dienst en er bestaat een aanzienlijk 
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potentieel van werkgelegenheidscreatie in die sector met de verwachte uitbreiding van het 
aanbod. Andere vervoermiddelen vormen eveneens kanalen van werkgelegenheidscreatie, zoals 
"car sharing" (met een potentieel van 50.000 banen op relatief korte termijn) of fietsen (waarvan 
de helft momenteel wordt geproduceerd in China). De spoorwegen hebben in de EU 
900.000 werknemers in dienst maar dit aantal is de afgelopen jaren gedaald: de modernisering en 
de expansie van het net zouden die daling echter tenietdoen. 

De groene banen in verband met energie-efficiëntie (gebouwen en elektrische apparaten) 
resulteren niet alleen uit de productie van materialen maar ook uit multiplicatoreffecten (dankzij 
de uitgespaarde energiekosten). De investeringen in energie-efficiëntie zijn arbeidsintensief en 
momenteel wordt geschat dat ze bijna één miljoen werknemers zouden opleveren. 

In totaal worden voor de EU als geheel ongeveer 400.000 banen (directe en indirecte) opgetekend 
in de hernieuwbare energie, 2,1 miljoen in het vervoer (directe) en ten minste 900.000 in de 
energie-efficiëntie (directe); aldus werden in de studie 3,4 miljoen groene banen geteld (tussen 
2004 en 2008 volgens de bedrijfstak). Met inbegrip van de indirecte banen zou het om een totaal 
van 5 miljoen werkenden gaan. 

Het adviesbureau Syndex (2009) heeft een studie gewijd aan de klimaatverstoringen en aan het 
nieuwe industriële beleid; deze studie buigt zich over de vooruitzichten in termen van productie 
en banen van de door het milieubeleid getroffen sectoren, meer bepaald inzake koolstofemissie. 
Net als in het verslag van het UNEP wordt erop gewezen dat de traditionele industriële 
bedrijfstakken zoals de ijzer- en staalindustrie, aluminium, cement, glas, de raffinaderijen, de 
chemie enz. zich zullen moeten aanpassen aan de klimaatuitdaging en aan de bestaande en 
toekomstige reglementeringen, waardoor ze een potentieel aan groene of veeleer vergroende 
banen kunnen aanboren (cf. infra). 

2.2.2. Het beperktere concept: de milieu-industrie 

2.2.2.1. In de Europese Unie 

Andere werken, zoals dat van Ernst & Young (2006) voor rekening van de EC27, berusten op de 
beperktere definitie van ecologische werkgelegenheid, meer bepaald de directe en indirecte 
banen voortvloeiend uit de eco-industrie, die twee grote activiteiten omvat: het beheer van 
vervuiling en het beheer van de natuurlijke rijkdommen (de activiteiten worden gedetailleerd 
weergegeven in tabel 4). De directe banen worden uitgeoefend bij de exploitatie en het 
onderhoud van de uitrusting of de levering van milieugoederen en -diensten of bij de productie 
van uitrusting of infrastructuur voor de levering van die goederen en diensten. De indirecte banen 
komen voor in de branches die intermediaire inputs verstrekken voor de productie van 
milieugoederen en -diensten. De werkgelegenheid wordt geraamd aan de hand van een 
vraagmethode: de gegevens betreffende de finale milieu-uitgaven worden gebruikt - als proxy in 
plaats van de toegevoegde waarde - om de omzet van de eco-industrie in de EU25 te ramen. De 
uitgaven worden opgesplitst in exploitatie-uitgaven en kapitaaluitgaven. Om de werkgelegenheid 
te meten, wordt vastgesteld welk deel van die uitgaven wordt aangewend voor de lonen28, maar 
ook welk deel wordt gebruikt voor de intermediaire goederen en diensten. Deze laatste moesten 
worden gespecificeerd29, met inbegrip van de ermee gepaard gaande arbeidskosten. 

De directe werkgelegenheid inzake beheer van vervuiling werd in 2004 aldus op 1.844.000 VTE 
geraamd voor de EU25, waarvan bijna de helft in het beheer van vaste afvalstoffen en bijna een 
                                                           
27  De studie is een bijgewerkte versie van een Ecotec-studie (2002): dezelfde definitie en dezelfde methodologie 

worden toegepast. 
28  De ratio van de arbeidsintensiteit stemt overeen met het aandeel van de loonuitgaven in de totale uitgaven van de 

sector. 
29  Daartoe vond een technische analyse plaats, die als basis diende voor de economische modelvorming. Deze laatste 

berustte op het HERMES-model.  
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derde in de afvalwaterverwerking. Drie landen nemen in totaal 52% van de directe 
werkgelegenheid voor hun rekening: Duitsland (24%), Frankrijk (16%) en Polen (12%). In België 
vertegenwoordigt de directe werkgelegenheid minder dan 2% van de werkgelegenheid in de 
volledige branche, of een soortgelijk aandeel als dat van de totale werkgelegenheid. Naast die 
directe banen waren er indirecte, uit de exploitatie-uitgaven afgeleide banen, ten belope van 
ongeveer 507.000 VTE inzake beheer van vervuiling.  

De totale werkgelegenheid (direct en indirect) in het beheer van de natuurlijke rijkdommen werd 
in 2004 op 1.040.000 eenheden geraamd, met 502.000 banen in de watervoorziening, 439.000 in 
de recycling van materialen en 100.000 in de milieubescherming. Voor hernieuwbare energie 
ontbreken de gegevens. In totaal telde de studie 3.392.000 milieugebonden banen in de EU25, of 
1,9% van de totale werkgelegenheid. 

 
Tabel 4 - Werkgelegenheid in het beheer van vervuiling en van de natuurlijke rijkdommen in de EU25 in 

2004 
(in VTE, tussen haakjes: procenten van het totaal) 
 

 
Directe banen Indirecte banen Totaal 

Bestrijding van 
luchtverontreiniging 

119.831 58.926 178.757 (5,3) 

Afvalwaterverwerking 596.792 203.355 800.146 (23,6) 
Beheer van vaste 
afvalstoffen 

843.305 165.184 1.008.488 (29,7) 

Sanering 35.940 25.026 60.966 (1,8) 
Lawaai en trillingen 30.082 3.235 33.318 (1,0) 
Privé milieumanagement1 96.517 10.013 106.530 (3,1) 
Overheid2 121.310 41.018 162.329 (4,8) 
Totaal beheer van 
vervuiling 

1.843.776 506.757 2.350.533 

Watervoorziening   502.0003 (14,8) 
Recycling van materialen   439.0003 (12,9) 
Natuurbescherming   100.0003 (2,9) 
Totaal beheer van de 
natuurlijke rijkdommen 

  1.041.000 

Algemeen totaal   3.391.534 (100,0) 
  
Bronnen: Ernst & Young, eigen berekeningen. 
1 Activiteiten inzake milieubeheer in de private sector: ontwerp van een beheersysteem, toezicht op de 

normen, milieuaudit, enz. 
2 Controle op de invoering van de milieureglementeringen en de ontwikkelingsprogramma’s in verband 

met het milieu (O&O, industriële projecten, enz.). 

3 Benadering. 
 
 

De werkgelegenheidsramingen van GHK30 (2007) breiden de definitie van milieuactiviteiten uit tot 
de activiteiten die afhangen van de natuurlijke rijkdommen (hoofdzakelijk de primaire sector en 
de extractieve nijverheid) en van de kwaliteit hiervan (bv. bepaalde vormen van toerisme), wat 
het aantal groene banen binnen de EU aanzienlijk opvoert. De activiteiten worden gedetailleerd 
weergegeven in de onderstaande tabel. Van de op de natuurlijke rijkdommen gebaseerde 
activiteiten kan niet worden gezegd dat ze alle een groene schakering bezitten; de auteurs van de 
studie vermelden dan welke branches ze als "groen" zullen bestempelen (met andere woorden 
"core sector" tegenover "broad sector"). Bovendien voegt de analyse aan de directe en indirecte 

                                                           
30  GHK Consulting, consultancybureau. 
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effecten de afgeleide effecten (multiplicatoren) toe, dat wil zeggen de extra economische 
bedrijvigheid die wordt gegenereerd door de uitgaven verricht met de additionele inkomsten uit 
de directe en indirecte banen.  

 
Tabel 5 - Classificatie van de milieuactiviteiten 
 
 

Op de natuurlijke rijkdommen 
gebaseerde activiteiten  

Eco-industrieën Milieukwaliteit 

Landbouw Beheer van vervuiling: Milieutoerisme 
 waarvan: biologische landbouw 

(groene bedrijfstak) 
Vaste afvalstoffen  

 
Bosbouw 

Afvalwater  

 waarvan: duurzame bosbouw 
(groene bedrijfstak) 

Bestrijding luchtverontreiniging  

 
Visserij 

Algemene overheid  

 
Extractieve nijverheid 

Privé milieumanagement   

 
Elektriciteit 

Sanering van bodem en grondwater  

 waarvan: hernieuwbare elektriciteit 
(groene bedrijfstak) 

Bestrijding lawaai en trillingen  

 
Waterwinning en -voorziening 
(groene bedrijfstak) 

O&O in verband met het milieu  

 Monitoring en instrumenten op 
milieugebied 

 

  
Beheer van de natuurlijke rijkdommen: 

 

 Gerecycleerde materialen  
 Natuurbescherming  

  
Bron: GHK. 
 
 

De directe werkgelegenheid in de activiteiten die gebaseerd zijn op de natuurlijke rijkdommen 
wordt opgetekend met uitzondering van bepaalde deeltakken zoals de biologische landbouw, 
waar het om ramingen gaat. De directe werkgelegenheidseffecten in de eco-industrieën worden 
op dezelfde wijze berekend als in het verslag van Ernst & Young (2006). Voor de activiteiten die 
afhankelijk zijn van de milieukwaliteit, dus voornamelijk het toerisme, verricht GHK ramingen op 
basis van studies en enquêtes. De indirecte effecten en de afgeleide effecten op de 
werkgelegenheid worden berekend aan de hand van input-outputtabellen, die door de OESO 
werden opgemaakt voor het jaar 2000 en door Cambridge Econometrics (E3ME-model) werden 
aangevuld. Die tabellen werden uitgebreid om rekening te houden met alle milieugebonden 
bedrijfstakken31. In het kader van een input-outputanalyse geeft de verandering met één eenheid 
in de tot een bedrijfstak gerichte finale vraag aanleiding tot een direct effect (stijging van de 
productie van de bedrijfstak), een indirect effect via de intermediaire goederen en diensten die de 
bedrijfstak in kwestie zal vragen en een afgeleid effect ten gevolge van de extra inkomsten die in 

                                                           
31  Voor meer informatie over de studie en de toegepaste methode wordt verwezen naar GHK (2007), "Links between 

the environment, economy and jobs". 



de hele economie worden uitgegeven. Met elke output stemt een benodigde hoeveelheid arbeid 
overeen die werd berekend32.  

Het pluspunt van de studie is dat ze de voornaamste resultaten voor de Europese landen 
afzonderlijk weergeeft. De milieugebonden werkgelegenheid bedroeg in 2000 gemiddeld 
8,7 miljoen VTE in de EU, dat is 4,7% van de totale werkgelegenheid
(4,6% van de totale werkgelegenheid)
staat (2,8% van de totale werkgelegenheid)
directe of indirecte wijze in de milieubranches, dat is 3,1% van de totale werk
meeste werknemers zijn werkzaam in de eco
het beheer van vervuiling), en het milieutoerisme (49.000 VTE). De biologische landbouw, de 
hernieuwbare energie en de watervoorziening stelden in 
relatieve aandeel van de verschillende branches varieert van het ene land tot het andere. In Italië, 
bijvoorbeeld, komt het grootste deel van de groene banen voor in het toerisme
Denemarken en Nederland het 
voor zijn rekening nam.  

 
Grafiek 2 - Opsplitsing van de banen 
(in duizenden VTE en in procenten van het totaal in elk land)
 

  
Bron: GHK. 
1 Ongerekend de traditionele primaire sector en de extractieve nijverheid. Er werd voor gekozen België en 

zijn drie grote buurlanden weer te geven en daaraan Italië toe te voegen wegens de speciale opsplitsing 
van de banen, alsook Denemarken, 

 

                                                          
32  De werkgelegenheidsmultiplicator stemt overeen met de verhouding tussen de directe, indirecte en afgeleide 

werkgelegenheidsveranderingen en de directe verandering in de werkgelegenheid, als gevolg van een wijziging in
de finale vraag (Type II genoemd). In de multiplicator van het Type

33 De tien nieuwe lidstaten en Luxemburg zijn niet in de rangschikking begrepen.
34  Dat is het geval in verscheidene Zuid
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het beheer van vervuiling), en het milieutoerisme (49.000 VTE). De biologische landbouw, de 
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bijvoorbeeld, komt het grootste deel van de groene banen voor in het toerisme
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Opsplitsing van de banen voortvloeiend uit de groene activiteiten1 in 2000
in procenten van het totaal in elk land) 

Ongerekend de traditionele primaire sector en de extractieve nijverheid. Er werd voor gekozen België en 
zijn drie grote buurlanden weer te geven en daaraan Italië toe te voegen wegens de speciale opsplitsing 
van de banen, alsook Denemarken, omdat dit land ver gevorderd is in groene activiteiten.

                   
De werkgelegenheidsmultiplicator stemt overeen met de verhouding tussen de directe, indirecte en afgeleide 
werkgelegenheidsveranderingen en de directe verandering in de werkgelegenheid, als gevolg van een wijziging in
de finale vraag (Type II genoemd). In de multiplicator van het Type I zijn geen afgeleide effecten opgenomen.

De tien nieuwe lidstaten en Luxemburg zijn niet in de rangschikking begrepen. 

Dat is het geval in verscheidene Zuid-Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 
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Wanneer alle milieuactiviteiten in ruime
houdend met de traditionele primaire sector en de extractieve nijverheid 
aanzienlijk op: in dat geval worden er 318.000
de EU.  

Dat personeelsbestand omvat directe, indirecte en afgeleide banen, dat wil zeggen jobs uit 
andere bedrijfstakken die niet noodzakelijk een groen tintje bezitten. De transportsector kon 
bijvoorbeeld betrokken zijn bij het beheer van vervuiling of bij de lan
De instandhouding van het milieu is nochtans niet de doelstelling van de bedrijfstak. Het is 
derhalve ook relevant de directe banen te onderscheiden van de andere. Aldus maakten de 
directe banen in België gemiddeld 60% uit van
groene bedrijfstakken in 2000, dat is 75.000

 
Grafiek 3 - Directe werkgelegenheid in de groene 
(in duizenden VTE) 
 

  
Bron: GHK. 
 
 

Ecorys (2009) heeft een uitgebreide studie gewijd aan de milieu
gebruikte meting van groene banen berust op het beperkte concept en sluit aan bij de andere 
vermelde Europese studies. De methodologie is gelijk aan die van Ernst & Young (200
gegevens zijn recenter en vergelijkbaar over drie jaren (2004, 2006 en 2008). In vier jaar is het 
aantal directe groene banen in de EU met 25% gestegen. Interessant daarbij is dat in 2008 de 
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directe werkgelegenheid in de eco
werkgelegenheid in België uitmaakte, of ruim het dubbele van het Europese gemiddelde (1,7%)
De directe werkgelegenheid in de Europese milieu
nam daarvan 154.000 banen voor zijn re
van de rangschikking, aangezien groene banen er 7,7% van de totale werkgelegenheid 
vertegenwoordigen. Dat resultaat wordt echter net als in Slovenië bepaald door het aantal banen 
in de waterdistributie, die behoort tot de eco
het interpreteren van dit soort rangschikkingen, gelet op de gehanteerde definitie van de 
activiteiten. België beschikt over een relatief hoog aandeel aan groene banen in ver
de andere Europese landen, en het afvalbeheer neemt er 38% van voor zijn rekening, het grootste 
aandeel van de banen in de eco

 
Grafiek 4 - Directe werkgelegenheid in de milieu
(in procenten van de totale werkgelegenheid, uitgedrukt in VTE)
 

  
Bronnen: Ecorys, EC. 
1 Ierland en Luxemburg werden uit de rangschikking geweerd omdat er voor verscheidene bedrijfstakken 

gegevens ontbraken. De gegevens van Griekenland moeten om dezelfde reden met 
worden geïnterpreteerd. 

 
 

In de onderstaande tabel worden de voornaamste resultaten van de op Europees vlak 
uitgevoerde analyses samengevat. Enkel de eco
genomen. Voor de gegenereerde directe werkgelegenheid stemmen de resultaten in 
min of meer overeen, rekening houdend met het feit dat niet dezelfde jaren en 
gebieden werden geanalyseerd.

 

                                                          
35  Ratio’s berekend ten opzichte van de in VTE uitgedrukte werkgelegenheid.
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werkgelegenheid in België uitmaakte, of ruim het dubbele van het Europese gemiddelde (1,7%)
De directe werkgelegenheid in de Europese milieu-industrie bedroeg 3,4 miljoen VTE en België 
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Tabel 6 - Werkgelegenheid in de milieu-industrie 
(in duizenden VTE) 
 

 Ecotec 
(2002) 

E&Y  
(2006) 

GHK 
(2007) 

Ecorys (2009) 

Gebied EU15 EU25 EU27 EU27 BE 
Referentiejaar 1999 2004 2000 2004 2006 2008 2008 
Directe 
werkgelegenheid 

2.086 2.445 2.364 2.754 3.057 3.441 154 

Indirecte 
werkgelegenheid 

582 507 1.320 n.b. n.b. n.b. n.b. 

Afgeleide 
werkgelegenheid 

n.b. n.b. 939 n.b. n.b. n.b. n.b. 

Totale 
werkgelegenheid 

n.b. n.b. 4.623 n.b. n.b. n.b. n.b. 

p.m. directe 
banen in 
procenten van 
de totale 
werkgelegenheid 

 1,4 1,3 1,5 1,6 1,7 3,8 

  
Bronnen: Ecotec, Ernst & Young, GHK, Ecorys. 
 
 

2.2.2.2. In België 

De analyse van de milieu-industrie door het FPB (Janssen en Vandille, 2009) dient als referentie 
om het belang van de groene banen in België gedurende de periode 1995-2005 te ramen. De 
milieu-industrie wordt daarin beschreven volgens de OESO/Eurostat-definitie, die zelfs nog 
strikter wordt geïnterpreteerd, door enkel de op milieubescherming gerichte goederen en 
diensten in aanmerking te nemen. Hoewel het bijvoorbeeld minder vervuilend is het openbaar 
vervoer te gebruiken dan met een particulier vervoermiddel te rijden, heeft de eerstgenoemde 
bedrijfstak veeleer tot doel personen te vervoeren en niet de luchtkwaliteit te verbeteren; hij 
wordt derhalve in de analyse buiten beschouwing gelaten. De instellingen die het gebruik van het 
openbaar vervoer trachten te bevorderen, zijn daarentegen wel inbegrepen. Voor hernieuwbare 
energie wordt de productie op zich niet in de analyse opgenomen, omdat ze tot doel heeft een 
machine aan te drijven maar alle O&O ter zake en de vervaardiging van de materialen die nodig 
zijn om die energie op te wekken enz. vallen wel onder de definitie.  

Het FPB heeft een databank ontworpen met alle organisaties (ondernemingen, verenigingen 
zonder winstoogmerk, overheidsdiensten) die in België milieugerichte activiteiten vervullen. Die 
databank bevat gegevens over de omzet, de werkgelegenheid, de economische bedrijvigheid 
volgens de NACE-classificatie of volgens de milieuclassificatie van de OESO, tijdens de periode 
1995-2005. Terwijl de voorgaande analyses van de eco-industrieën uitgingen van een 
vraagmethode, verkiest het FPB een aanbodmethode te hanteren, met andere woorden gegevens 
te verzamelen over de productie van milieugoederen en -diensten. In de databank wordt een 
onderscheid gemaakt tussen gespecialiseerde producenten (de productie van milieugoederen en -
diensten is hun hoofdactiviteit) en secundaire producenten. De milieubedrijven worden 
afgebakend volgens de NACE-Bel-classificatie maar hiermee kunnen slechts bepaalde activiteiten 
worden afgezonderd, namelijk recycling (NACE 37) en afvalbeheer (NACE 90). Andere bronnen 
van informatie worden dan ook geraadpleegd om vast te stellen welke bedrijven andere 
milieuactiviteiten verrichten, zoals de gewestregeringen of de sectorale werkgeversfederaties 
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(EDORA, Agoria, Coberec enz.). De geregistreerde ondernemingen worden ingedeeld bij een 
milieucategorie (bestrijding van luchtverontreiniging, afvalbeheer, bodemsanering, enz.) en bij 
een producententype (gespecialiseerd of secundair). De economische gegevens van de 
verschillende bedrijven zijn vervolgens afkomstig van de gegevensbank van de nationale 
rekeningen voor hun NACE-classificatie en hoofdzakelijk van de balanscentrale voor hun omzet en 
voor de werkgelegenheid. Voor de secundaire producenten moeten de omzet en de aan 
milieuactiviteiten verbonden werkgelegenheid worden berekend aan de hand van het aandeel 
van de milieuproducten in hun productie zoals afgeleid uit de structuurenquête bij de 
ondernemingen.  

Tussen 1995 en 2005 is het aantal bij milieuactiviteiten betrokken ondernemingen toegenomen 
met in totaal 44%, namelijk van 1.651 tot 2.375. Voor 2005 telt het FPB 1.671 gespecialiseerde en 
704 secundaire producenten. Gemiddeld tijdens de periode 1995-2005 waren de meeste 
milieubedrijven (62%) klein van omvang (minder dan 10 VTE) en was bijna een derde middelgroot 
(tussen 10 en 99 VTE), terwijl slechts 7% als groot werd beschouwd (ten minste 100 VTE). 

De directe werkgelegenheid in de ondernemingen die actief zijn in de milieu-industrie, is gestegen 
van 55.000 VTE in 1995 tot 77.000 VTE in 2005, dat is een groeitempo met 40%, bijna tweemaal 
sneller dan dat van de omzet. Hieruit blijkt dat de arbeidsintensiteit van de Belgische milieu-
industrie tijdens de beschouwde periode toenam. Dat was vooral het geval voor de 
gespecialiseerde bedrijven, waar de werkgelegenheid zelfs groeide in periodes met een dalende 
omzet. Het aandeel van de in die bedrijven uitgeoefende banen steeg van 58% in 1995 tot 63% 
van het totale aantal banen in de milieu-industrie in 2005. De groei van de groene banen was 
ruimschoots sterker dan deze van de totale werkgelegenheid, die in dezelfde periode 7% beliep. 
Bijgevolg nam het aandeel van de milieu-industrie in de totale werkgelegenheid toe van 1,5% in 
1995  tot  2%  tien  jaar  later.  Het  grootste  deel  van  de  groene  banen  werd  gecreëerd  in  grote  
ondernemingen, waar ze in 2005 bijna 70% van dit soort banen uitmaakten.  
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Grafiek 5 - Verloop van de directe werkgelegenheid in de milieu
(VTE) 
 

  
Bron: Janssen en Vandille (2009). 
 
 
Wat de economische classificatie
afvalbeheer, die rechtstreeks verband houden met het milieu, 
periode 1995-2005 gemiddeld slechts 15% van het totale aantal groene banen, terwijl 27% 
hiervan voorkwam in de verwerkende nijverheid. De tweede belangrijkste bedrijfstak op het 
gebied van groene banen was de overheid (17%), gevolgd door de over
ondernemingen (14%), die onder meer de milieuadviesbureaus omvat. 

Het kan interessant zijn het aandeel van de verschillende 
werkgelegenheid te vergelijken met dat in de omzet, teneinde hun arbeidsintensiteit te
spreiding van de werkgelegenheid over de milieudomeinen is in tien jaar amper veranderd, zoals 
blijkt uit de volgende tabel. Het aandeel van het beheer van vaste afvalstoffen in de 
werkgelegenheid is vergelijkbaar met dat van "O&O, monitoring, e
domeinen nemen samen twee derde van de werkgelegenheid voor hun rekening. Het aandeel van 
dit tweede domein (30%) is veel groter dan zijn aandeel in de omzet (19%), wat wijst op een hoge 
arbeidsintensiteit. Dit domein omvat nie
milieugebied, maar ook het universitaire onderzoek met betrekking tot het milieu, de 
adviesbureaus die advies verstrekken om de productieprocessen milieuvriendelijker te maken, 
enz.  

Het "milieuprofiel" van de gespecialiseerde en secundaire producenten loopt uiteen, aangezien 
ongeveer de helft van de banen uit de secundaire ondernemingen tot het domein O&O, 
monitoring, engineering en analyse behoorde, terwijl het minder dan 20% van de banen 
uitmaakte in de gespecialiseerde ondernemingen. Daarentegen hing bijna 40% van hun 
activiteiten samen met afvalbeheer

Verloop van de directe werkgelegenheid in de milieu-industrie in België tussen 1995 en 2005 
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ongeveer de helft van de banen uit de secundaire ondernemingen tot het domein O&O, 
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gespecialiseerde ondernemingen. Daarentegen hing bijna 40% van hun 
beheer en 20% met afvalwaterverwerking. 

industrie in België tussen 1995 en 2005  

 

van die banen betreft, verschaften de branches recycling en 
samen beschouwd tijdens de 

2005 gemiddeld slechts 15% van het totale aantal groene banen, terwijl 27% 
hiervan voorkwam in de verwerkende nijverheid. De tweede belangrijkste bedrijfstak op het 
gebied van groene banen was de overheid (17%), gevolgd door de overige diensten aan 

milieudomeinen in  de  totale  
werkgelegenheid te vergelijken met dat in de omzet, teneinde hun arbeidsintensiteit te ramen. De 
spreiding van de werkgelegenheid over de milieudomeinen is in tien jaar amper veranderd, zoals 
blijkt uit de volgende tabel. Het aandeel van het beheer van vaste afvalstoffen in de 

ngineering en analyse"; deze 
domeinen nemen samen twee derde van de werkgelegenheid voor hun rekening. Het aandeel van 
dit tweede domein (30%) is veel groter dan zijn aandeel in de omzet (19%), wat wijst op een hoge 

t alleen de laboratoria die gespecialiseerd zijn op 
milieugebied, maar ook het universitaire onderzoek met betrekking tot het milieu, de 
adviesbureaus die advies verstrekken om de productieprocessen milieuvriendelijker te maken, 

an de gespecialiseerde en secundaire producenten loopt uiteen, aangezien 
ongeveer de helft van de banen uit de secundaire ondernemingen tot het domein O&O, 
monitoring, engineering en analyse behoorde, terwijl het minder dan 20% van de banen 

gespecialiseerde ondernemingen. Daarentegen hing bijna 40% van hun 



153. 

Gelet op het concept van groene banen dat in de studie van het FPB wordt gehanteerd, moet het 
belang van de milieuactiviteiten voor de Belgische economie worden beschouwd als een lage 
schatting. Ter vergelijking, in 2000 raamde GHK (2007) het aantal groene banen op 75.000 VTE 
voor België, tegen 67.000 VTE volgens het FPB. 
 
 
Tabel 7 - Aandeel van de omzet en de directe werkgelegenheid per milieudomein in België 
(in procenten van het overeenstemmende totaal, tenzij anders vermeld) 
 

 1995 2005 
 Omzet Werkgelegenheid Omzet Werkgelegenheid 
Vaste afvalstoffen 51 34 47 36 
     
O&O, monitoring, engineering en 
analyse 

16 33 19 30 

     
Afvalwater 18 15 15 15 
     
Lucht 6 9 7 8 
     
Rationeel energiegebruik 4 4 4 5 
     
Bodem 2 2 4 3 
     
Lawaai en trillingen 2 2 2 2 
     
Duurzame landbouw, bosbouw en 
visserij 

1 1 1 1 

     
Totaal 100 100 100 100 
     
p.m. Absoluut aantal 9.7841 54.7582 14.4061 76.8022 

  
Bron: Janssen en Vandille (2009). 
1 In € miljoen. 
2 In VTE. 
 
Een ander door het FPB gepubliceerd artikel (Sissoko en Van den Cruyce, 2009) vult het 
voorgaande aan met een raming van de door de Belgische milieu-industrie gegenereerde directe 
en indirecte werkgelegenheid op basis van de input-outputtabellen voor het jaar 2000. Aan de 
hand van de gedetailleerde werkgelegenheidsgegevens (uit de gegevensbank SAM36) was het 
mogelijk een onderscheid te maken tussen de werknemers volgens hun geslacht en 
scholingsniveau en dus de kwalitatieve aspecten van groene banen te onderzoeken37. De totale 
werkgelegenheid (direct en indirect) bedroeg 120.000 VTE in 2000, waarvan 67.000 directe 
banen, tegen in totaal 3.753.000 in VTE uitgedrukte jobs in de Belgische economie. De 
werkgelegenheidsmultiplicator - die overeenstemt met de verhouding tussen de totale en de 
directe werkgelegenheid - is in de milieu-industrie hoger dan gemiddeld, namelijk 1,8 tegen 1,5. 
Dit betekent dat elke directe baan moet worden aangevuld met meer indirecte banen om de 
"milieu"-output te produceren ten opzichte van de totale output van de economie.  

  

                                                           
36  De SAM-matrix ("Social Accounting Matrix") ent "een aantal sociaal-economische gegevens (administratieve of 

enquêtegegevens) op de informatie uit de nationale rekeningen, teneinde een kwalitatief beeld te krijgen van de 
(ontwikkeling van de) werkgelegenheid. Meer bepaald wordt de binnenlandse werkgelegenheid opgesplitst naar 
persoonskenmerken (geslacht, leeftijdsklasse en opleidingsniveau) en jobkenmerken (statuut en arbeidsregime). 
Die opdeling gebeurt op een gedetailleerd bedrijfstakniveau en conform de nationale rekeningen voor de jaren 
1999 tot 2005." (Bron: website FPB). 

37  De milieu-industrie wordt op dezelfde wijze gedefinieerd als in Janssen en Vandille (2009). 
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2.2.3. Sectorale vooruitzichten 

In het UNEP-verslag (2008) worden verscheidene activiteiten ingedeeld volgens drie criteria: het 
potentieel om hun impact op het milieu te verminderen, de vooruitgang die werd geboekt op het 
vlak van groene banen en de vorderingen die op lange termijn mogelijk zijn. Een tiental 
activiteiten biedt "uitstekende" ecologiseringsmogelijkheden38, terwijl de vooruitgang inzake 
groene banen hooguit "bevredigend" is en de verbeteringen op lange termijn uitstekend zijn: het 
gaat onder meer om hernieuwbare energie, recycling (in de industrie), het openbaar vervoer, de 
spoorwegen, de renovatie van gebouwen, efficiënte machines en apparaten, kleinschalige 
duurzame landbouw of duurzaam bosbeheer. Een deel van die vaststellingen wordt bevestigd 
door de EC (2009). De verbetering van de energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 
hernieuwbare energie zijn de voornaamste factoren die de groene banen beïnvloeden. 

2.2.3.1. Energie-efficiëntie 

De invoering van maatregelen ter vermindering van de vraag naar en het verlies van energie zoals 
die worden voorgesteld in de Europese richtlijn van 2002 betreffende de energieprestatie van 
gebouwen, zou de directe werkgelegenheid in de EU doen toenemen met 149.000 personen tot 
224.000 personen tegen 2020, zonder rekening te houden met de afgeleide banen in de 
verwerkende nijverheid (EC, 2009). De ramingen lopen sterk uiteen van de ene studie tot de 
andere en vertonen een zeer ruime marge: volgens het WWF schommelt de 
werkgelegenheidscreatie in verband met energie-efficiëntie in de bouwsector tegen 2020 tussen 
280.000 en 856.000 banen (tot 2,6 miljoen banen tegen 2030). 

In België stellen de CRB en de NAR vast dat er een aanzienlijk potentieel aan groene banen 
bestaat in de Belgische bouwsector (CRB-NAR, 2009a). De vervanging van 10.000 oude 
verwarmingsketels door lagetemperatuurketels of condensatieketels kan 100 manjaren werk 
creëren (dat wil zeggen 100 personen gedurende een jaar tewerkstellen)39. De thermische 
renovatie van de helft van het woningbestand in België over een periode van twintig jaar zou 
14.600 manjaren werk kunnen creëren40. Ten slotte zou de vervanging van al het in de Belgische 
woningen nog bestaande enkel glas door dubbel glas ongeveer 20.000 manjaren werk 
genereren41.  

Wat de elektrische machines en uitrustingen betreft, meent het adviesbureau Syndex (2009) dat 
het - tegen de achtergrond van de verlaging van de CO2-emissies waaraan de sector is 
onderworpen - mogelijk zal zijn 670.000 banen te creëren tussen 2008 en 2010 in de EU, namelijk 
220.000 in de methodes die een verhoging van de energie-efficiëntie beogen en 450.000 in de 
technologieën die verband houden met de productie van energie42. Een potentieel van 
250.000 extra banen wordt gegenereerd dankzij de indirecte effecten van de investeringen. 

  

                                                           
38  De criteria zijn de volgende: negatief, geen, beperkt, matig, bevredigend, uitstekend, onbekend. 
39  Een manjaar is de in VTE uitgedrukte werkgelegenheid die een activiteit gedurende een jaar voortbrengt. Hier wordt 

verondersteld dat de vervanging van een oude verwarmingsketel 2 mandagen vergt, dat een manjaar 
200 mandagen telt en dat de markt van de verwarmingsketels kan worden uitgebreid met 10.000 nieuwe 
toestellen. 

40  Indien elk jaar 107.500 woningen een thermische renovatie kunnen ondergaan. 
41  Voor meer informatie wordt verwezen naar het Advies nr. 1.693 van de CRB-NAR van 14 juli 2009. 
42 In de EU telde de sector van de uitrustingsgoederen ongeveer 3,7 miljoen werknemers in 2006. 
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"Koolstofarme" zones in Londen 

De strategie om de koolstofemissies van Londen te verlagen, is erop gericht de stad te veranderen 
in een "koolstofarme" hoofdstad door de emissieniveaus tegen 2025 te verlagen met 60%. Deze 
strategie omhelst lokale initiatieven, met de oprichting van 10 "koolstofarme" zones in 2009, die 
ten doel hebben de CO2-emissies van de stad te verlagen, de energie-efficiëntie van de gezinnen 
te verbeteren, de banencreatie en de innovatie te bevorderen, en de bouwsector te 
ondersteunen.  

De selectie van deze zones heeft plaatsgevonden op een concurrerende basis, waarbij de 
gemeentebesturen werden verzocht een emissieverlagingsplan met 20,12% tegen 2012 voor te 
leggen en alle lokale spelers te mobiliseren (maatschappelijke organisaties, bewoners,  
ondernemingen en overheidsdiensten) teneinde deze doelstelling te bereiken. Het budget voor 
klimaatverandering van het ontwikkelingsagentschap van Londen - goed voor een bedrag van £ 3 
miljoen - werd aan de verschillende zones toegewezen, zodat ze hun maatregelen ter verhoging 
van de energie-efficiëntie en ter verlaging van het energieverbruik kunnen ontwikkelen. De eerste 
fase van het programma heeft onder meer betrekking op 13.000 woningen, 1.000 
ondernemingen, 20 scholen en een ziekenhuis. De in de voorstellen van de gemeentebesturen 
opgenomen acties omvatten onder meer goedkope offertes i.v.m. de warmte-isolatie voor 
gezinnen met een laag inkomen, het aanwenden van de daken van sommige ondernemingen voor 
de installatie van zonnepanelen om de lokale woningen van stroom te voorzien,  het energie-
efficiënter maken van overheidsgebouwen, de samenwerking met energieleveranciers om de 
verwarmingssystemen te verbeteren, de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, 
enz.  Verscheidene koolstofarme zones zijn ook gestart met het opleiden van "energy doctors", 
dat zijn ingezeten verantwoordelijken voor het ramen van de koolstofproductie die tevens advies 
verlenen in verband met maatregelen om de energie-efficiëntie te verhogen. 

Bron: OECD (2010b). 

 

Volgens McKinsey & Company (2009a) biedt energie-efficiëntie een veelomvattende en op 
zichzelf weinig dure hulpbron, aangezien het principe ervan juist erin bestaat meer te produceren 
met minder energie, maar dit op voorwaarde dat bepaalde belemmeringen worden opgeheven 
(toegang tot kapitaal, gebrek aan informatie over de rentabiliteit van de investering, enz.). Een 
volledige benutting van het potentieel van energie-efficiëntie zou zeer gunstig zijn voor de 
werkgelegenheid, dankzij de renovatiewerkzaamheden waarbij verschillende bedrijfstakken 
betrokken zijn, zoals de bouwnijverheid en de industrie (en rekening houdend met het feit dat 
directe, indirecte en afgeleide banen zouden worden gecreëerd) maar ook dankzij op energie-
efficiëntie gerichte programma’s - naleving van normen, bewustmakingscampagnes - waarvoor 
verschillende soorten banen worden ingezet: ingenieurs, administratieve jobs, enz. 

Andere industriële sectoren die zijn onderworpen aan de verlaging van de koolstofemissies - zoals 
de ijzer- en staalindustrie, de raffinaderijen, cement, glas, aluminium en de automobielsector - 
zullen zich moeten aanpassen, hetgeen een positieve weerslag kan hebben op de 
werkgelegenheid als de aanwending van sommige alternatieve productietechnieken doorzet. Het 
netto-effect op de werkgelegenheid kan slechts met zekerheid bepaald worden indien rekening 
wordt gehouden met mogelijke verliezen in bepaalde bedrijven die veel energie verbruiken. De 
ontwikkeling naar nieuwe processen zal vooral grote veranderingen in de manier van werken met 
zich brengen. 
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2.2.3.2. Hernieuwbare energie 

Syndex (2009) heeft een raming gemaakt van het verwachte verloop van het aantal directe banen 
in de EU dat verband houdt met de productie van elektriciteit tegen 2030 - dat wil zeggen in een 
sector die is onderworpen aan de koolstofmarkt - volgens een scenario dat rekening houdt met de 
effecten van de maatregelen ingeschreven in het Energie- en Klimaatpakket van de EU, evenals 
met de effecten van de technologieën in verband met de opvang en opslag van koolstof. Het 
basisscenario dat als vergelijking dient, is dat van "business as usual"43. Geraamd op 192.000 VTE 
in 2030, zouden de directe productiebanen in het eerste scenario 8% hoger uitvallen dan in het 
tweede scenario, geraamd op 178.000 VTE. In tegenstelling tot het basisscenario zou het aantal 
banen in het "Syndex"-scenario stagneren tussen 2010 en 2020 en nadien toenemen tussen 2020 
en 2030. De stilstand rond 165.000 à 167.000 banen is toe te schrijven aan de gevoelige daling 
van de capaciteit in de thermische centrales, die zich zou vertalen in een inkrimping van het 
aantal banen in de steenkoolcentrales (van 57.000 VTE in 2000 naar 34.000 VTE in 2020) en in de 
stookoliecentrales (van 14.000 VTE in 2000 naar 7.000 VTE in 2020). De daling van het aantal 
banen is ook uitgesproken in de bevoorradingsbranche als geheel, onder meer in de 
steenkoolindustrie, die de hoogste werkgelegenheidsintensiteit heeft, en meer bepaald in de 
steenkoolwinning. In de twee scenario's zou het aantal banen in de gasproductie en in de 
hernieuwbare energie toenemen, zij het in een verschillend tempo.  In het scenario van Syndex 
zou het aantal productiebanen in de gasbranche stijgen van 20.000 VTE in 2000 naar 39.000 in 
2030, en in die van hernieuwbare energie van 17.000 naar 71.000, hetzij 58% meer dan in het 
basisscenario. Hernieuwbare energie wordt dan de belangrijkste bron van elektriciteit. Volgens de 
auteurs van de studie kan de banencreatie in de hernieuwbare energie de inkrimping van de 
werkgelegenheid in de steenkoolsector niet compenseren. Die banen hebben immers betrekking 
op verschillende beroepen: een operator van een windmolenpark oefent niet hetzelfde beroep uit 
als een operator van een thermische centrale. De productiegebonden banen worden nog 
aangevuld met de onderhoudsbanen: er zouden er 103.000 zijn in 2030. 

  

                                                           
43 Scenario van het DG TREN (Transport en energie) van de EC. 
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Tabel 8 - Directe banen in de elektriciteitsproductie in de EU 
(duizenden VTE) 
 

"Syndex"-scenario 2000 2010 2020 2030 
Vast 57 54 34 17 
Opvang en opslag van koolstof 0 0 13 31 
Fossiel 14 13 7 3 
Nucleair 39 36 32 31 
Gas 20 31 31 39 
Hernieuwbare energie 17 31 50 71 
Totaal productiebanen 147 165 167 192 
Totaal onderhoudsbanen 65 80 86 103 
Basisscenario 2000 2010 2020 2030 
Vast 57 56 55 56 
Fossiel 14 13 7 6 
Nucleair 39 35 32 29 
Gas 20 33 38 42 
Hernieuwbare energie 17 29 39 45 
Totaal productiebanen 147 166 171 178 
Totaal onderhoudsbanen 65 80 88 95 

  
Bron: Syndex. 
 
 

In verband met de ontwikkeling van hernieuwbare energie blijkt uit EC (2009) dat de (bruto) 
toegevoegde waarde in die sector tussen 1991 en 2005 verdubbelde in de EU, terwijl de totale 
werkgelegenheid (direct en indirect) met 40% steeg; dit lagere cijfer wees op een toename van de 
arbeidsproductiviteit. De directe werkgelegenheid in de bedrijfstak zou in 2005 775.000 personen 
hebben belopen, dat is 0,36% van de totale werkgelegenheid, en 1,38 miljoen werknemers, of 
0,64% van het totaal, indien de indirecte banen daaraan worden toegevoegd. Volgens de studie 
zou de branche biomassa over de meeste werknemers beschikken, niet alleen wegens haar grote 
aandeel in de groene energieproductie maar ook omdat ze arbeidsintensiever is. De cijfers voor 
België maken gewag van een totale werkgelegenheid van ongeveer 20.000 personen in de sector, 
of minder dan 0,5% van de werkgelegenheid in alle bedrijfstakken samen. De directe 
werkgelegenheid in de sector hernieuwbare energie zal groeien met de productie en de installatie 
van aanvullende capaciteit, alsook met de exploitatie en het onderhoud van de nieuwe 
infrastructuur. Bovendien zal de werkgelegenheid toenemen in de bedrijfstakken die de vereiste 
diensten verlenen (bv. transportsector) en de nodige technologieën produceren. De in de studie 
uitgewerkte simulaties ramen de totale werkgelegenheid in de sector hernieuwbare energie op 
2,31 miljoen werknemers tegen 2020 en op 2,34 tegen 203044 in de EU. 

  

                                                           
44 Volgens een scenario "Business as usual" op basis van het MULTIREG-model. 
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Volgens de studie van het WWF zou het aantal werknemers in de branche 
EU als geheel, toenemen van 160.000 directe en indirecte banen in 2008 tot 329.000, dat is een 
verdubbeling, in 2020 en 377.000 in 2030. Voor de fotovoltaïsche zonne
werkgelegenheid oplopen van 80.000 jobs in 2007 tot 72
In de thermische zonne-energie wordt in de komende decennia een belangrijke expansie 
verwacht, met een stijging van 30.000
werkgelegenheidsgroei in de bio
aanzienlijk in de verschillende segmenten (verwarming, brandstoffen enz.) maar de ramingen 
lopen zeer sterk uiteen. 

 
Grafiek 6 - Directe werkgelegenheid in de ondernemingen actief in de windene
(eenheden) 
 

  
Bron: EWEA. 
 
 

De studie "Wind at work" van de European Wind Energy Association (EWEA, 2009) geeft een 
overzicht van de bestaande en toekomstige banen in de branche windenergie
branche in de EU15 rechtstreeks 108.600
banen ging het om 154.000 werknemers, een resultaat dat onder meer overeenstemt met de 
studie van het WWF (160.000 banen). Het windvermogen is si
De totale werkgelegenheid in de branche steeg in zeven jaar met 125%. De vervaardiging van 
turbines levert het grootste deel van de directe banen in de branche windenergie, namelijk 59%, 
en verschaft alle indirecte jobs. D
vierde van de opgetekende banen voor hun rekening. Niettemin is de branche minder sterk 
geconcentreerd dan in 2003, toen die landen 88% van de jobs voor hun rekening namen. In België 
wordt de directe werkgelegenheid op 2.000
vergelijking met andere, grotere landen (Zweden, Nederland) met een vergelijkbare hoeveelheid 
banen. Het land was een van de pioniers in de vervaardiging van bepaalde onderdelen 

                                                          
45  De studie verwijst naar de directe banen in de ondernemingen met als hoofdactiviteit de vervaardiging van 

windturbines, de projectontwikkeling inzake windenergie, de ove
windelektriciteit verkopen alsook de in windenergie gespecialiseerde diensten.

Volgens de studie van het WWF zou het aantal werknemers in de branche windenergie, voor de 
EU als geheel, toenemen van 160.000 directe en indirecte banen in 2008 tot 329.000, dat is een 
verdubbeling, in 2020 en 377.000 in 2030. Voor de fotovoltaïsche zonne
werkgelegenheid oplopen van 80.000 jobs in 2007 tot 727.000 in 2020 en tot 1,4 miljoen in 2030. 
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verwacht, met een stijging van 30.000 banen in 2008 tot potentieel 500.000 jobs. De potentiële 
werkgelegenheidsgroei in de bio-energie (biomassa) is voor het komende decennium ook 
aanzienlijk in de verschillende segmenten (verwarming, brandstoffen enz.) maar de ramingen 

Directe werkgelegenheid in de ondernemingen actief in de windenergie in de EU in 2007

van de European Wind Energy Association (EWEA, 2009) geeft een 
overzicht van de bestaande en toekomstige banen in de branche windenergie
branche in de EU15 rechtstreeks 108.600 personen in dienst. Met inachtneming van de indirecte 

werknemers, een resultaat dat onder meer overeenstemt met de 
banen). Het windvermogen is sinds 2000 aanmerkelijk toegenomen. 

De totale werkgelegenheid in de branche steeg in zeven jaar met 125%. De vervaardiging van 
turbines levert het grootste deel van de directe banen in de branche windenergie, namelijk 59%, 
en verschaft alle indirecte jobs. Drie landen – Duitsland, Denemarken en Spanje 
vierde van de opgetekende banen voor hun rekening. Niettemin is de branche minder sterk 
geconcentreerd dan in 2003, toen die landen 88% van de jobs voor hun rekening namen. In België 

werkgelegenheid op 2.000 eenheden geraamd, een niet onaanzienlijk aantal in 
vergelijking met andere, grotere landen (Zweden, Nederland) met een vergelijkbare hoeveelheid 
banen. Het land was een van de pioniers in de vervaardiging van bepaalde onderdelen 

                   
De studie verwijst naar de directe banen in de ondernemingen met als hoofdactiviteit de vervaardiging van 
windturbines, de projectontwikkeling inzake windenergie, de overheidsdiensten of onafhankelijke organen die 
windelektriciteit verkopen alsook de in windenergie gespecialiseerde diensten.  

windenergie, voor de 
EU als geheel, toenemen van 160.000 directe en indirecte banen in 2008 tot 329.000, dat is een 
verdubbeling, in 2020 en 377.000 in 2030. Voor de fotovoltaïsche zonne-energie zou de 

7.000 in 2020 en tot 1,4 miljoen in 2030. 
energie wordt in de komende decennia een belangrijke expansie 

banen in 2008 tot potentieel 500.000 jobs. De potentiële 
ergie (biomassa) is voor het komende decennium ook 

aanzienlijk in de verschillende segmenten (verwarming, brandstoffen enz.) maar de ramingen 

rgie in de EU in 2007 

 

van de European Wind Energy Association (EWEA, 2009) geeft een 
overzicht van de bestaande en toekomstige banen in de branche windenergie45. In 2007 had de 

personen in dienst. Met inachtneming van de indirecte 
werknemers, een resultaat dat onder meer overeenstemt met de 

nds 2000 aanmerkelijk toegenomen. 
De totale werkgelegenheid in de branche steeg in zeven jaar met 125%. De vervaardiging van 
turbines levert het grootste deel van de directe banen in de branche windenergie, namelijk 59%, 

Duitsland, Denemarken en Spanje – nemen drie 
vierde van de opgetekende banen voor hun rekening. Niettemin is de branche minder sterk 
geconcentreerd dan in 2003, toen die landen 88% van de jobs voor hun rekening namen. In België 

eenheden geraamd, een niet onaanzienlijk aantal in 
vergelijking met andere, grotere landen (Zweden, Nederland) met een vergelijkbare hoeveelheid 
banen. Het land was een van de pioniers in de vervaardiging van bepaalde onderdelen (voor 

De studie verwijst naar de directe banen in de ondernemingen met als hoofdactiviteit de vervaardiging van 
rheidsdiensten of onafhankelijke organen die 
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baggerwerkzaamheden, hydraulische kranen, software, …). België heeft ook een belangrijke stap 
gezet met de exploitatie van de Thorntonbank, het eerste offshore-park waarmee tot 6 megawatt 
(MW) elektriciteit per windturbine kan worden geproduceerd. Uit de EWEA-studie blijkt dat 78% 
van de aan windenergie verbonden arbeidsplaatsen wordt ingenomen door mannen. 

De werkgelegenheid in de branche zou tegen 2020 meer dan verdubbelen, met een stijging van 
154.000 tot bijna 330.000 jobs46. Tijdens die periode zullen de onshore-activiteiten de toon 
aangeven maar die trend zou omslaan vanaf 2025; voor 2030 raamt de studie het aantal banen op 
meer dan 375.000 – 160.000 onshore en 215.000 offshore. 

 

"Eolicas de Portugal" 

De windcluster van Viana do Castelo in Portugal - één van de meest moderne en meest 
concurrerende industriële clusters van het land in de sector van hernieuwbare energie - werd 
opgericht in het kader van een consortium van verscheidene ondernemingen. Het consortium 
"Eolicas de Portugal" won in oktober 2006 de eerste windenergiewedstrijd van Portugal, en 
verbond zich ertoe een nieuwe industriële activiteit op te starten voor een windpotentieel van 
1.200 MW tegen 2013. Sindsdien heeft Eolicas de Portugal een industriële, spitstechnologische 
cluster opgericht, met 7 nieuwe fabrieken, R&D-centra en opleidingscentra. Al deze installaties 
werden gebouwd in de regio van Viana do Costelo, een regio met een oude industriële traditie 
waarvan de economische bedrijvigheid sterk te lijden had van de herstructureringen in de jaren 
tachtig. Het project creëerde 561 directe en 845 indirecte banen. De uitgebreide cluster omvat 
tevens 29 verbonden ondernemingen, die verantwoordelijk zijn voor de levering van goederen en 
diensten met het oog op de bouw en de installatie van windmolenparken. 

Voor de totstandbrenging van het project was een samenwerking met de verschillende 
beleidsniveaus vereist, alsook grotere inspanningen van de lokale overheden en van de actoren 
van de arbeidsmarkt, teneinde te zorgen voor een toereikend aanbod van opgeleide 
arbeidskrachten om aan de vraag van de nieuw opgerichte ondernemingen te kunnen voldoen.  

Om het hoofd te bieden aan de crisis van de fossiele brandstoffen, rekent Portugal steeds meer 
op hernieuwbare energie. Een tweede aanbesteding voor een windproject werd in augustus 2007 
in de wacht gesleept door een ander consortium voor een windpotentieel van 500 MW. 

Bron: OECD (2010b). 

 

In Wallonië tracht de studie DYSER, of "Dynamisme économique du secteur des énergies 
renouvelables", die werd uitgevoerd op initiatief van EDORA (2009) - de federatie van 
producenten van hernieuwbare energie - de omvang en het groeipotentieel van de sector 
hernieuwbare energie te ramen met behulp van een in 2009 gevoerde enquête. Daartoe werden 
1.915 economische actoren uit de Waalse sector hernieuwbare energie aangesproken, waarvan er 
373 het enquêteformulier hebben ingevuld, wat neerkomt op een responsgraad van 19,5%. De 
ontwikkeling van de sector is recent, aangezien door 81% van de ondernemingen wordt 
meegedeeld dat ze minder dan tien jaar geleden met hun activiteit "hernieuwbare energie" zijn 
begonnen. De gemiddelde grootte van de bedrijven is eveneens beperkt, aangezien meer dan drie 
vierde van de ondervraagden minder dan 20 VTE in dienst heeft. Aangezien de vraag over het 
aantal VTE binnen de ondernemingen werd gesteld per klasse, leidt de berekening van de 
werkgelegenheid tot een mediaanraming die overeenstemt met 9.400 VTE voor het jaar 2008. De 
enquête maakt het mogelijk de banen in de sector te kwalificeren en geeft aan dat deze 
voornamelijk worden ingenomen door mannen, die 80 tot 90% van de VTE uitmaken. De vrouwen 

                                                           
46  De studie bevat geen details van de projecties voor elk land afzonderlijk. 
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houden zich meer bezig met activiteiten als O&O en dienstverlening. De sector beschikt over 
relatief jonge werknemers, aangezien 80% van de arbeidsplaatsen in handen is van personen 
jonger dan 35 jaar.  

De voornoemde studie bevat eveneens projecties voor de werkgelegenheid tegen 2020. Wanneer 
een groeivoet op jaarbasis van 8,27% (de benodigde groei om tegen die tijd de doelstelling van 
13% hernieuwbare energie in het finale energieverbruik te halen op basis van een volledig 
binnenlandse productie) wordt toegepast op het geraamde aantal banen, dan wordt een totaal 
van 24.400 VTE verkregen in 2020, of een brutocreatie van 15.000 VTE.  

 
Tabel 9 - Raming van de werkgelegenheid in de sector hernieuwbare energie in Wallonië 
(VTE) 
 

 Lage raming Mediaanraming Hoge raming 
2008 4.525 9.400 14.975 
2020 11.725 24.400 38.775 

  
Bron: EDORA. 
 
 
2.2.4. Naar een overdreven optimisme? 

Enkele werken geven blijk van een bepaald scepticisme tegenover het potentieel om groene 
banen te creëren of het enthousiasme ten gevolge van de ervaringen van bepaalde Europese 
landen met het gebruik van groene technologieën, zoals het opwekken van hernieuwbare 
elektriciteit.  

De studie van Morriss et al. (2009) is aldus bijzonder kritisch. In de eerste plaats leggen de auteurs 
de nadruk op het grote probleem van de definitie van "green jobs". Zoals in de voorgaande delen 
is aangetoond, leiden de verschillen in de gehanteerde definities tot uiteenlopende resultaten. 
Daarnaast kunnen sommige banen die als groen worden beschouwd wegens de bedrijfstak waarin 
ze worden uitgeoefend of het doel dat ze nastreven, uiteindelijk "vervuilend" blijken te zijn. 
Evenzo is de desbetreffende literatuur soms geneigd elke activiteit die geen gebruik maakt van 
fossiele energie, als groen te beschouwen, zonder na te gaan welke invloed de alternatieve 
energie kan hebben op het milieu (bijvoorbeeld het opwekken van energie via biomassa, waarbij 
hout moet worden verbrand).  

Bij de raming van groene banen kunnen multiplicatoren worden berekend (zie bv. GHK, 2007); 
deze moeten indirect worden geraamd, doorgaans via een input-outputanalyse. Dit soort analyse 
blijkt echter ongeschikt om groene banen te ramen als gevolg van twee hypothesen: enerzijds de 
veronderstelling dat de ratio van de inputs ten opzichte van de outputs constant blijft (wat 
betekent dat er geen technische vooruitgang wordt geboekt) en anderzijds dat de verhouding 
tussen de prijzen van de inputs stabiel blijft (wat weinig waarschijnlijk is, onder meer wegens de 
prijsstijgingen van de fossiele brandstoffen). Er wordt ook kritiek uitgeoefend op de kwantificering 
van de gevolgen van bepaalde milieumaatregelen: al te vaak wordt het totaal aantal gecreëerde 
banen in de bedrijfstak geteld in plaats van de netto werkgelegenheidscreatie, die rekening houdt 
met de banenvernietigingen in andere branches. 

De projecties met betrekking tot groene banen zijn zeer optimistisch, ook al zijn de groene 
bedrijfstakken nog klein en leidt zelfs een bescheiden verandering in de productiecapaciteit tot 
hoge groeicijfers. Het is evenwel niet zeker dat de nieuwe technologieën (die soms nog niet 
bestaan) snel verspreid zullen raken. Bovendien kunnen technologieën die als ongunstig voor het 
milieu worden beschouwd, eveneens verbeteringen ondergaan. Ten slotte zijn er weinig officiële 
statistieken, zoals reeds werd uiteengezet. Het gaat meestal om ramingen, ook voor het verleden.  
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De baten van de milieubeschermingsmaatregelen, zoals het toegenomen gebruik van 
hernieuwbare energie, worden soms overschat omdat de trendmatige verbetering van de 
energie-efficiëntie niet altijd in aanmerking wordt genomen (Morriss et al., 2009). Uit sommige 
studies blijkt evenwel dat de geboekte vooruitgang veel groter is dan enkele decennia geleden 
werd verwacht: in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, bleek de groei van het energieverbruik van 
1976 tot 2000 tussen 60 en 80% geringer te zijn dan was geraamd in een toekomstgerichte studie 
uit 197947 (Joskow, 2003).  

Hernieuwbare energie is het kernthema van verscheidene zeer kritische artikels, onder meer over 
de ervaringen in Spanje, Duitsland en Italië. De eerste twee landen worden vaak genoemd als na 
te volgen voorbeelden op het gebied van de ontwikkeling van alternatieve energievormen en de 
daaraan verbonden banen. Spanje heeft de afgelopen jaren immers een krachtig beleid gevoerd 
ter bevordering van groene banen - die hier worden beschouwd als banen in de sector 
hernieuwbare energie. Het artikel van Calzada Alvarez et al. (2009) werd opgesteld als reactie op 
een speech van de Amerikaanse president Barack Obama in januari 2009 tijdens een bezoek aan 
een fabriek van windturbines in Ohio, waarbij hij stelde dat hernieuwbare energie miloenen 
nieuwe banen en nieuwe industrieën in het leven kan roepen. Ondanks de massale ondersteuning 
van de investeringen in hernieuwbare energie, voornamelijk via groene gereguleerde 
elektriciteitstarieven en terugkoopgaranties voor groene elektriciteit, op gevaar af een 
investeringszeepbel voor die energievorm te veroorzaken, zou Spanje een relatief gering aantal 
arbeidsplaatsen hebben gecreëerd, namelijk 50.200 directe en indirecte banen gedurende de 
periode 2000-2008, of 0,25% van de totale werkgelegenheid. Twee derde hiervan zou 
samenhangen met de bouw en de installatie van materiaal, een vierde met de administratieve 
functies, in marketing en ingenieurswerk, en slechts een tiende met duurzamer jobs als bediening 
en onderhoud van apparatuur. Volgens deze studie zou Spanje sinds 2000 € 571.138 hebben 
uitgegeven per gecreëerde groene baan, voor een totaal van € 29 miljard. Uit de studie blijkt dat 
de financiering van die ondersteuningsprogramma’s elders in de industrie 110.500 banen heeft 
vernietigd, of 2,2 vernietigde banen voor één gecreëerde groene arbeidplaats. 

 
Tabel 10 - Subsidies per groene baan in Spanje, tussen 2000 en 2008 
(in € miljoen, tenzij anders vermeld) 
 

 Totale 
werkgelegenheid 

(eenheden) 

Totale subsidies1 Subsidies/baan 
 

Windenergie 15.000 16.436 1,096 
Hydro-elektriciteit 4.700 2.551 0,543 
Fotovoltaïsche zonne-energie 14.500 9.683 0,668 
Totaal 50.200 28.671 0,571 

  
Bron: Calzada Alvarez et al. (2009). 
1 Huidige nettowaarde van 4%. 
 
 

Dezelfde methodologie wordt gehanteerd in een Italiaanse studie (Lavecchia en Stagnaro, 2010), 
door de gemiddelde kapitaalvoorraad per werknemer in de gesubsidieerde hernieuwbare energie 
te vergelijken met de gemiddelde kapitaalvoorraad in de totale economie. De auteurs 
concluderen dan dat - indien het elders zou zijn geïnvesteerd - het voor de creatie van een groene 
baan vereiste kapitaal 4,8 banen in de Italiaanse economie zou hebben gecreëerd. 

                                                           
47  Landsberg, Hans (Study Group Chairman) (1979), Energy: The Next Twenty Years, A Report Sponsored by the Ford 

Foundation and Administered by Resources for the Future, Cambridge: Ballinger. 
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Er dient te worden gewezen op de beperkingen van dergelijke studies - die worden uitgevoerd in 
een specifieke politieke context - en onder meer op de hypothesen van banencreaties in de 
hernieuwbare energie (in het Spaanse geval gebaseerd op de in 2003 uitgewerkte MITRE-
doelstellingen48) of op de conclusies getrokken uit de berekeningen van de gemiddelde 
kapitaalratio's, die worden gebruikt om het aantal verloren banen per gecreëerde groene baan te 
berekenen. 

De ervaring van Duitsland inspireerde andere Europese landen, waaronder Spanje. Het land was 
een van de pioniers bij de invoering van tarieven voor de terugkoop van groene elektriciteit 
(gewaarborgde prijzen). De "EEG"-wet (Erneuerbare-Energien-Gesetz) garandeert stabiele 
terugkooptarieven tot twintig jaar en verplicht de leveranciers groene elektriciteit aan te kopen 
van onafhankelijke producenten. De terugkooptarieven zijn bijzonder hoog voor fotovoltaïsche 
zonne-energie om de aanzienlijke meerkosten van de productie te compenseren. De gevolgen van 
dat subsidiebeleid zijn dus duurzaam (hoewel werd besloten het systeem in 2008 op te heffen, 
zouden de verbruikers het overschot nog moeten blijven betalen tot in 2028). Frondel et al. 
(2009) ramen de reële nettokosten van de bevordering van fotovoltaïsche zonne-energie op 
€ 35 miljard tijdens de periode 2000-2008 en op 11 à 20 miljard voor windenergie. De auteurs 
citeerden werkgelegenheidsramingen voor de sector hernieuwbare energie in Duitsland, waar het 
aantal banen zou stijgen van 160.500 in 2004 tot 278.000 in 2008 en mogelijk zelfs tot 400.000 in 
2020. Het gaat hier om brutocreaties, die voorbijgaan aan het koopkrachtverlies van de 
verbruikers en het verlies aan investeringskapitaal - ten gevolge van de intensieve ondersteuning 
van hernieuwbare energie - die zouden leiden tot een banenverlies in de overige bedrijfstakken.  
Frondel et al. merken bovendien op dat de helft van de Duitse fotovoltaïsche zonnepanelen in 
2007 werd ingevoerd vanuit China en dat het bijgevolg dit land is dat massale positieve 
werkgelegenheidseffecten zou kunnen ondervinden49. Een berekening van hetzelfde type als die 
van de Spaanse studie geeft aan dat elke baan in de branche fotovoltaïsche zonne-energie in 2008 
ten belope van minstens € 175.000 zou worden gesubsidieerd. De auteurs zijn van oordeel dat de 
netto werkgelegenheidscreatie in de branche alternatieve energie doorgaans wordt overschat 
omdat de arbeidsplaatsen worden ingenomen door personen die voordien reeds elders aan het 
werk waren. De auteurs verduidelijken evenwel niet of die laatste banen werden vernietigd. 

Een studie van Michaels en Murphy (2009) heeft met al die artikels verscheidene ideeën gemeen, 
meer bepaald het feit dat de literatuur over groene banen in het algemeen gewag maakt van 
werkgelegenheidscreaties maar geen rekening houdt met de banenvernietiging, de overschatting 
van het aantal nieuwe banen (terwijl het vaak gaat om transities tussen banen, zie hierover 
hoofdstuk 4), de kosten van de ondersteuning van groene energie die uiteindelijk ten laste vallen 
van de particuliere en industriële verbruikers. 

Hoewel men die kritiek niet kan negeren, en in het bijzonder de vraag in verband met de kosten 
van de subsidies en het netto-effect op de totale werkgelegenheid, dient te worden benadrukt 
dat de economieën zich niet zullen kunnen onttrekken aan de klimaatuitdaging en aan haar 
gevolgen inzake aanpassing van de banen. De vergroeningsbeweging van de economie en van de 
arbeidsmarkt is aan de gang, en het komt erop aan de voorwaarden te creëren die de aanpassing 
en het ontstaan van banen in de hand werken, in een milieubewustere omgeving.  

 

 

  

                                                           
48 Monitoring and Modelling Initiative on the Targets for Renewable Energy, EC. 
49  Aangezien het niet onderworpen is aan de voornoemde negatieve effecten. 
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3. INDUSTRIËLE VERANDERING EN OVERGANG NAAR EEN GROENE ECONOMIE 

Samenvatting 

De overgang naar een groene economie zal zowel plaatsvinden onder de vorm van nieuwe, meer 
milieuvriendelijke activiteiten of productie- en consumptiemethoden als via een vergroening van 
traditionele activiteiten. Deze veranderingen zullen medebepalend zijn voor de vraag naar groene 
werkgelegenheid. Die evolutie is onmogelijk zonder "eco-innovatie", waardoor de milieu-impact 
van de menselijke activiteit steeds verder wordt verminderd. Inzake eco-innovatie leidende landen 
zullen belangrijke economische voordelen kennen, zoals qua concurrentievermogen, 
uitvoermogelijkheden en economische groei. 

Inzake onderzoek en ontwikkeling (O&O) en innovatie laat België in EU-perspectief veelal een 
gemiddelde prestatie optekenen. Dat is ook het geval voor een aantal beïnvloedende factoren, 
zoals het ondernemerschap en de beschikbaarheid van risicokapitaal. Een belangrijk deel van de 
O&O-uitgaven en de neergelegde patenten hebben betrekking op chemische en farmaceutische 
producten. 

Bij de vergroening van de economie zullen nieuwe activiteiten opduiken en zich ontwikkelen. 
Verschillende bestaande bedrijfstakken zullen veranderingen (moeten) doormaken, waarbij hun 
activiteit naar een grotere duurzaamheid zal worden geheroriënteerd. Sommige ondernemingen 
die niet in staat zijn tot dergelijke aanpassingen zullen in belang afnemen en eventueel 
verdwijnen; dat geldt eveneens voor bepaalde niet-groene banen. 

Een belangrijk voorbeeld van nieuwe activiteiten betreft de productie van elektriciteit van 
hernieuwbare oorspong. Deze was in 2007, voornamelijk door middel van biomassa, in België 
goed voor 4,2% van het totale elektriciteitsverbruik. Sindsdien is de productiecapaciteit van 
groene elektriciteit echter sterk toegenomen, o.a. door de plaatsing van zonnepanelen. Tevens 
worden grote projecten uitgewerkt inzake windenergie op zee. 

Naast de overschakeling op milieuvriendelijker energieproductiemethoden is echter ook een 
hogere efficiëntie bij het verbruiken van energie een absolute noodzaak. Hierbij is een belangrijke 
rol weggelegd voor de bouwnijverheid, o.a. voor wat isolatie en verwarming betreft. Ook in 
andere bedrijfstakken, zoals het vervoer en de energie-intensieve industrieën, kunnen aanzienlijke 
energie-efficiëntiewinsten worden geboekt. 

Tevens zijn er verschillende traditionele activiteiten waar grote inspanningen worden geleverd om 
de milieu-impact en de energie-afhankelijkheid terug te dringen. Zo doet de groene chemie, in 
tegenstelling tot de petrochemische industrie, die gebruikmaakt van aardolie, een beroep op 
hernieuwbare grondstoffen die afkomstig zijn uit de plantenwereld. 

Deze "ecologisering" van de activiteit, of "groene groei", kan, net als (eco-)innovatie, een 
belangrijke motor vormen voor economische groei en werkgelegenheid. 

De vergroening van de economie is overigens een ontwikkeling die voor bepaalde aspecten 
vergelijkbaar is met de introductie van de informatie- en communicatietechnologie vanaf de jaren 
1980. Er zijn helaas echter geen studies beschikbaar die de werkgelegenheidsimpact van de 
introductie van ICT in België hebben becijferd, waardoor het moeilijk is hieruit specifieke lessen te 
trekken om de arbeidsmarkt beter voor te bereiden op de groene economie.  

Er wordt momenteel druk gediscuteerd over de ontwikkeling van groene banen en groene 
branches, waarbij de kwantitatieve aspecten vaak de bovenhand nemen op de kwalitatieve. De 
overgang naar een groene economie moet nochtans samengaan met duurzame en kwaliteitsvolle 
banen. De nieuw gecreëerde banen moeten zeker de kwaliteitscriteria van de traditionele banen 
respecteren. In de bestaande ondernemingen vormt de integratie van de milieuvereisten in het 
productieproces de gelegenheid om een duurzaam management in te voeren, met respect voor 
de natuurlijke grondstoffen en de werknemers. 
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De overgang naar een groene economie zal zowel plaatsvinden onder de vorm van nieuwe, meer 
milieuvriendelijke activiteiten of productie- en consumptiemethoden als via een vergroening van 
traditionele activiteiten. In dit hoofdstuk wordt deze verandering van de economische activiteit 
onder de loep genomen, die medebepalend zal zijn voor de vraag naar groene werkgelegenheid. 

In dit hoofdstuk wordt vooreerst de algemene context geschetst waarin nieuwe activiteiten zich 
kunnen ontwikkelen, o.a. inzake O&O, behandeld. Vervolgens wordt nagegaan hoe een aantal 
groene en vergroende activiteiten zich ontwikkelen in ons land. Ten slotte wordt een bondig 
overzicht verschaft van de gelijkenissen en verschillen met de vorige grote verandering in de 
Belgische economie, met name de introductie van de informatie-en communicatietechnologieën 
(ICT). 

 

3.1. De ontwikkeling van nieuwe, duurzame activiteiten 

De evolutie naar een groenere economie is onmogelijk zonder "eco-innovatie", waardoor de 
milieu-impact van de menselijke activiteit steeds verder wordt verminderd. Innovatie vormt een 
sleutelfactor om de ideaal van een groene economie om te zetten in realiteit, door de 
ontwikkeling en de aanwending van groene technologieën en "slimme" oplossingen (OECD, 
2009a). Investeringen en werkgelegenheid in groene O&O leiden tot innovatie en groei, die op 
hun beurt zorgen voor nieuwe investeringen en jobcreatie (OECD, 2010b). Dit is een voortdurend 
proces, aangezien eco-innovatie en technologische vooruitgang zullen zorgen voor op ecologisch 
vlak steeds efficiëntere producten en productiemethoden. 

In dit verband is eco-innovatie vergelijkbaar met andere vormen van innovatie, zij het dat - gezien 
de noodzaak van een snelle vergroening van de economische activiteit - verwacht kan worden dat 
er tijdens de komende decennia op wereldvlak een zeer grote vraag zal bestaan naar ecologische 
innovaties. Inzake eco-innovatie leidende landen zullen dus belangrijke economische voordelen 
kennen, zoals qua concurrentievermogen, uitvoermogelijkheden en economische groei. 

Indien België een rol wil spelen inzake de ontwikkeling van nieuwe, duurzame activiteiten is 
aandacht voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), en innovatie in het algemeen, essentieel. In dit 
deel wordt vooreerst een algemeen beeld geschetst van de verdeling van de bevoegdheden 
inzake O&O in België. Vervolgens wordt de huidige situatie inzake O&O en innovatie behandeld. 
Daarna wordt nagegaan of de innovatie-inspanningen concrete resultaten opleveren. Ten slotte 
worden een aantal factoren belicht die bepalend zijn voor het innoverende vermogen van een 
land. 

Voor geen enkele van deze elementen zijn gestructureerde en geharmoniseerde gegevens 
voorhanden over de mate waarin zij ecologische activiteiten betreffen, omdat het om een relatief 
recent onderzoeksdomein gaat en het moeilijk is die activiteiten te onderscheiden van de 
traditionele, mede doordat het vaak dezelfde actoren zijn die ze verrichten. Ondanks het gebrek 
aan specifieke informatie verschaffen zij toch een algemeen beeld van het kader waarin dergelijke 
activiteiten tot ontwikkeling kunnen komen.   
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3.1.1. Het institutionele kader 

De bevoegdheden in verband met wetenschap, technologie en innovatie zijn in België verdeeld 
onder de federale en regionale instanties (Nationale Klimaatcommissie, 2009b). Zo zijn de 
gewesten bevoegd voor economisch gericht onderzoek, technologische ontwikkeling en de 
bevordering van innovatie in brede zin. De gemeenschappen staan in voor fundamenteel 
onderzoek, dat meestal wordt uitgevoerd in instellingen voor hoger onderwijs. Tevens zijn de 
gewesten en de gemeenschappen bevoegd voor onderzoek in verband met hun (respectievelijk 
gewestelijke en gemeenschaps-) bevoegdheden. De federale overheid, ten slotte, is bevoegd voor 
wetenschappelijk onderzoek in specifieke gebieden, zoals de ruimte, Antarctica en nucleair 
onderzoek. Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) financiert ook wetenschap in een 
duurzame ontwikkelingscontext, waaronder klimaatonderzoek en aardobservatie. 

De onderzoeksinfrastructuren worden autonoom of in onderlinge samenwerking beheerd door de 
verschillende federale en regionale instellingen, die op een aantal vlakken en tot op zekere 
hoogte samenwerken, maar onafhankelijk van elkaar functioneren. 

In Vlaanderen wordt innovatie ondersteund door het Agentschap voor Innovatie door 
Wetenschap en Technologie (IWT), dat financiële steun en advies verschaft en de activiteiten van 
alle innovatie-actoren coördineert. In dat verband steunt het IWT ook de "competentiepolen", 
waarin innovatie wordt gestimuleerd door een samenwerking tussen de ondernemingen, 
waaronder de kmo's, en de kennisinstellingen. In verband met de vergroening van de economie 
kan de competentiepool "Flanders' Drive" worden vermeld, die betrekking heeft op de 
automobielsector. De Vlaamse overheid investeert immers bijna 1,7 miljoen euro om het 
productieproces van hybride en elektrische wagens te vereenvoudigen50. 

In het kader van het "Marshall-plan" van augustus 2005 had de Waalse overheid 5 "pôles de 
compétitivité" bepaald, waarin ondernemingen, universiteiten en onderzoeksinstellingen 
samenwerken rond toekomstgerichte economische activiteiten en waarin bijzondere aandacht 
gaat naar onderzoek en innovatie. In 2009 werd hier door het "Plan Marshall 2.vert" een zesde 
competitiviteitspool aan toegevoegd, die betrekking heeft op milieutechnologie. 

3.1.2. Situatie inzake O&O en innovatie 

3.1.2.1. Onderzoek en ontwikkeling 

In 2008 beliepen de totale uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in België 6,6 miljard 
euro, dit is 1,92% van het bbp. Hiermee liet ons land een vergelijkbare prestatie optekenen als 
gemiddeld in de EU (1,90% bbp); gemiddeld in de EU15 beliep dit aandeel 1,99% bbp51. Dit 
aandeel ligt iets hoger in Vlaanderen en Wallonië, en het laagst in Brussel. 

Alhoewel België hiermee in Europese context zeker niet slecht presteert (in de rangschikking van 
de 27 EU-lidstaten nam het de 7e plaats in), dienen enkele bedenkingen te worden gemaakt. 
Vooreerst is de ontwikkeling niet zo gunstig: sinds 2002 is dat aandeel, in tegenstelling tot de 
stijgende tendens in de EU, licht afgenomen, waardoor de in het begin van het decennium 
opgetekende voorsprong op het EU-gemiddelde (1,97 versus 1,85% bbp in 2000) verdwenen is. 

Bovendien doet België hiermee ruim minder goed dan beoogd in de Lissabonstrategie, waarin 
bepaald was dat de lidstaten tegen 2010 3% bbp dienden uit te geven aan O&O. Hierbij dient 
vermeld dat in 2008 van alle EU-landen enkel Zweden en Finland, met meer dan 3,5% bbp, deze 
doelstelling reeds bereikten. 

                                                           
50 Het is meer bepaald de bedoeling op eenzelfde assemblagelijn naast benzine- en dieselwagens ook hybride en 

elektrische wagens te kunnen produceren. 
51 Nog niet definitieve cijfers. 
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Grafiek 7 - Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in België en in de EU in 2008
(procenten bbp) 

 
Bron: EC.  
1 Voor Griekenland, evenals voor de gewesten in 
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52 Het kan gaan om middelen verstrekt

overheden (bv. de EU), buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs, enz.
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Tabel 11 - Uitgaven voor O&O in 2007: opsplitsing volgens financierende sector 
(procenten bbp) 
 

 Totaal, 
waarvan 

 
Overheid 

 
Ondernemingen 

 
Buitenland 

 
Overige1 

België 1,90 0,42 1,17 0,25 0,06 
      
EU 1,85 0,61 1,02 0,17 0,05 
      
Zweden 3,61 0,80 2,31 0,34 0,17 
Finland 3,48 0,84 2,37 0,23 0,04 
      

  
Bron: EC. 
1 De rubriek "Overige" omvat de financiering door het hoger onderwijs en de particuliere non-

profitsector. 
 
 

Het echte belang van de buitenlandse fondsen ligt echter nog veel hoger: O&O gebeurt in België 
immers voor een groot deel binnen grote multinationale ondernemingen, die werkzaam zijn in de 
farmaceutische nijverheid en de chemie. 

Een gedetailleerde opsplitsing van de door ondernemingen verrichte O&O-uitgaven53 volgens 
economische activiteit geeft aan dat onderzoek en ontwikkeling in België grotendeels plaatsgrijpt 
in de verwerkende nijverheid: in 2007 vertegenwoordigde deze bedrijfstak 68% van de totale 
uitgaven. De chemische nijverheid, met vooral de farmaceutische nijverheid, vertegenwoordigde 
zowat een derde van de totale O&O-uitgaven van de ondernemingen. De dienstenbranches 
vertegenwoordigden 30% van de uitgaven; het ging voornamelijk om de betreffende branche 
"onderzoek en ontwikkeling", die - wanneer de uitgaven in verhouding worden geplaatst tot hun 
toegevoegde waarde - logischerwijs de hoogste O&O-intensiteit laten optekenen. Ook in de 
branches "radio, televisie en communicatie", "medische apparatuur, precisie- en optische 
instrumenten en uurwerken" en in de chemie wordt intensief aan O&O gedaan. 

  

                                                           
53 Hierbij heeft het geen belang door wie die O&O-uitgaven werden gefinancierd. 



168. 

 

 
Tabel 12 - Door ondernemingen uitgevoerde O&O in België in 2007: opsplitsing volgens economische 

activiteit1 
(procenten) 
 

 Aandeel in de 
totale O&O-

uitgaven 

O&O-
intensiteit1 

Verwerkende nijverheid 68 6,2 
 Chemische nijverheid 32 15,2 
  Farmaceutische producten 25 - 
  Chemische producten 7 - 
 Metaal, machines en materieel 12 5,6 
 Radio, televisie en communicatie 8 33,4 
 Transportmiddelen 4 5,3 
 Medische apparatuur, precisie- en optische instrumenten en 

uurwerken 
2 19,0 

 Overige fabrikaten 10 1,8 
   
Diensten 30 0,6 
 Onderzoek en ontwikkeling 10 55,9 
 Informatica en aanverwante activiteiten 5 4,5 
 Telecommunicatie 4 2,1 
 Overige diensten 12 0,2 
   
Overige2 2 0,4 
   

  
Bronnen: BELSPO, NBB. 
1 Uitgaven voor O&O gedeeld door de toegevoegde waarde. 
2 De rubriek "Overige" omvat de bedrijfstakken landbouw, extractie, bouwnijverheid en productie en 

distributie van elektriciteit, gas en water. 
 
 

In 2008 beliep de totale werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling in België iets meer dan 
80.000 personen of bijna 60.000 VTE54. Het in voltijdse equivalenten uitgedrukte aandeel van 
O&O in de totale werkgelegenheid beliep hiermee zowat 1,3%, net als in 2000. Hiermee was dit 
aandeel in ons land in 2008 vergelijkbaar met het EU-gemiddelde, dat 1,1% bedroeg (1,2% in de 
EU15). 

 

  

                                                           
54 Aangezien sommige personen slechts een deel van hun arbeidstijd aan O&O besteden, is het aangewezen de 

gegevens in voltijds equivalenten te beschouwen. 



 

 
Grafiek 8 - Werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling in België en in de EU in 2008
(voltijdse equivalenten, in procenten van de totale werkgelegenheid)
 

 
Bron: EC. 
1 Voor Frankrijk en Griekenland, evenals voor de gewesten in België, betreffen de gegevens het jaar 2007.
 
 

In weerwil van de in vergelijking met de andere gewesten geringere O&O
bbp, is het Brussel dat inzake werkgelegenheid een
vergelijkbaar is met de Europese koploper Luxemburg. Dit wordt voornamelijk verklaard door een, 
in vergelijking met de andere gewesten, relatief sterke tewerkstelling van onderzoekers in het 
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mensen werkzaam in O&O. Het aandeel van O&O in de werkgelegenheid is, met slechts ongeveer 
1% van de totale werkgelegenheid, het kleinst in Wallonië, alhoewel de O&O
liggen dan in de beide andere gewesten.
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Werkgelegenheid in onderzoek en ontwikkeling in België en in de EU in 20081 

 

Voor Frankrijk en Griekenland, evenals voor de gewesten in België, betreffen de gegevens het jaar 2007. 
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Tabel 13 - Werkgelegenheid in O&O in België en in de EU in 20081: opsplitsing volgens sector 
(voltijdse equivalenten, in procenten van de totale werkgelegenheid) 
 

 Totaal, 
waarvan 

 
Overheid 

 
Ondernemingen 

 
Onderwijs 

 
Private non-
profitsector 

België 1,32 0,09 0,76 0,45 0,01 
 Brussel 2,37 0,26 1,08 0,98 0,05 
 Vlaanderen 1,32 0,10 0,80 0,40 0,01 
 Wallonië 1,03 0,01 0,64 0,38 0,00 
      
EU 1,11 0,15 0,58 0,37 0,01 
      
Luxemburg 2,34 0,40 1,83 0,11 0,00 
Finland 2,24 0,28 1,31 0,63 0,02 
      

  
Bron: EC. 
1 Voor de Belgische gewesten betreffen de gegevens het jaar 2007. 
 
 

 

3.1.2.2. Innovatie 

Uitgaven ten behoeve van O&O vormen een belangrijke indicator van innovatie, maar 
ondernemingen kunnen ook innoverend zijn zonder dergelijke uitgaven te verrichten. Daarom 
worden ook een aantal indicatoren besproken die refereren naar het ruimere concept van 
innovatie. 

Een algemeen beeld van de stand van zaken inzake innovatie wordt verschaft door de op verzoek 
van de EC opgestelde Summary innovation index van het European Innovation Scoreboard, die 
diverse aspecten van innovatie in rekening brengt (PRO INNO Europe, 2009). Het gaat dan, naast 
de O&O-uitgaven, ook om de voorwaarden die gunstig zijn voor innovatie (scholingsniveau 
arbeidskrachten, financiering, enz.), de (intermediaire) realisaties (octrooien), enz.. 

In 2008 nam België in de EU-rangschikking de 9e plaats in; het presteerde beter dan het EU-
gemiddelde. Samen met Ierland, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg en Nederland wordt ons land 
hiermee ingedeeld bij de "innovatie-volgers", die bovengemiddeld presteren voor bijna alle 
dimensies. De leidende landen inzake innovatie, die voor alle aspecten het best presteren, zijn 
Zweden, Finland, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk55. 

  

                                                           
55 Deze resultaten worden bevestigd in de eerste, nog partieel beschikbare gegevens voor 2009. In dat jaar zou België, 

als gevolg van de terugval van Ierland, opgeschoven zijn naar de 8e plaats. 



 

 
Grafiek 9 - Innovatie in België en in de EU in 2008: de Summary innovation index (European Innovation 

Scoreboard) 
(indexcijfers tussen 0 en 1) 
 

 
Bron: EC. 
 
 

Een andere gegevensbron inzake innovatie betreft de tweejaarlijkse Community Innovation 
Survey (CIS), waarin ondernemingen uit de nijverheid en dienstensectoren worden ondervraagd. 
De meest recente gegevens van deze 
betreffen het jaar 2006. 

In 2006 beschouwde zowat 52% van de Belgische ondernemingen zich als innoverend, waarmee 
ons land een vergelijkbaar (hoog) peil liet optekenen als in Finland. Gemiddeld in de E
39%; de absolute koploper was Duitsland (63%).

Het grootste deel van de innoverende ondernemingen realiseert zowel product
procesinnovaties56. In tegenstelling tot in Duitsland en Finland is het aandeel van 
procesinnoverende ondernemingen in 
productinnovaties. 

 

                                                          
56 Productinnovaties betreffen de introductie in de markt van een nieuw(e) goed of dienst, of van een goed of dienst 

met significant verbeterde mogelijkheden. Procesinnovaties betreffen de implemen
significant verbeterd productieproces, distributiemethode of ondersteuningsactiviteit voor goederen of diensten.
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Productinnovaties betreffen de introductie in de markt van een nieuw(e) goed of dienst, of van een goed of dienst 
met significant verbeterde mogelijkheden. Procesinnovaties betreffen de implementatie  van  een  nieuw  of  
significant verbeterd productieproces, distributiemethode of ondersteuningsactiviteit voor goederen of diensten.
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Innovatie in België en in de EU in 2008: de Summary innovation index (European Innovation 
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Tabel 14 - Innovatie in België en de EU in 2006: de Community Innovation Survey 
(procenten van het totale aantal ondernemingen) 
 

 Innoverende 
ondernemingen, 

waarvan 

 
 

Nieuwe 
product-

innovaties 

 
 

Nieuwe proces-
innovaties 

 
 

Nieuwe 
product- en 

proces-
innovaties 

 
 

Toepassing van 
vroegere 

innovaties 

België 52,2 10,8 13,4 22,5 5,5 
      
EU 38,9 n.b. n.b. n.b. n.b. 
      
Duitsland 62,6 19,1 8,7 26,7 8,1 
Finland 51,4 13,4 10,8 22,2 5,1 
      

  
Bron: EC. 
 
 

 

3.1.3. Resultaten van de O&O- en innovatie-inspanningen 

3.1.3.1. Octrooien 

Patenten vormen een maatstaf voor het resultaat van de innovatie-inspanningen57.  Ze  geven  
immers aan in welke mate een land kennis kan aanwenden en omzetten in potentiële 
economische winsten. Statistieken hierover zijn beschikbaar bij de drie grote patentbureaus, van 
de EU (EPO), van de Verenigde Staten (USPTO) en van Japan (JPO). Gezien dit verslag focust op 
België en de EU, worden in deze sectie de gegevens van het European Patent Office (EPO) 
gebruikt. 

Net als voor de O&O-uitgaven doet België ook inzake patenten iets beter dan het EU-gemiddelde. 
In 2007 werden vanuit België in totaal 1.495 octrooien aangevraagd58, wat overeenstemt met 
141 patenten per miljoen inwoners. Ter vergelijking: gemiddeld in de EU beliep die ratio 
118 octrooien per miljoen inwoners. Koplopers in de EU waren Duitsland en Zweden, met 
respectievelijk 302 en 287 patenten per miljoen inwoners. 

  

                                                           
57 Patenten kunnen zowel een volledig afgewerkt product betreffen (finale output), maar ook betrekking hebben op 

methoden die nog verder dienen te worden gebruikt (intermediaire output). 
58 Gemiddeld duurt het vier jaar of langer vooraleer het EPO effectief een patent toekent. Om zo recent mogelijke 

gegevens te kunnen gebruiken, en aangezien ook de aanvragen voor patentering wijzen op innovatieve activiteiten, 
publiceert Eurostat de aanvraaggegevens, en niet de gegevens inzake de toegekende octrooien. 



 

 
Grafiek 10 - Bij het European Patent Office aangevraagde patenten in België en in de EU in 2007
(per miljoen inwoners) 
 

 
Bron: EC. 
 
 

Het grootste deel van de Belgische patentaanvragen heeft betrekking op elektronica en de 
chemische industrie: deze branches vertegenwoordigden in 
het totaal. Inzake elektronica gaat het vooral om "bureaumachines en computers" en apparaten 
voor datatransmissie; binnen de chemische nijverheid om farmaceutica en "primaire chemische 
producten". Daarnaast waren er ook nog
betrekking tot "machines, apparaten en werktuigen" en transportmiddelen.

In vergelijking met het EU-gemiddelde komen er in België vooral meer patentaanvragen vanwege 
de chemische nijverheid. Deze relatieve spe
in het totale aantal patentaanvragen vanuit de EU. In 2005 vertegenwoordigde ons land 
gemiddeld 2,6% van alle EU-aanvragen. Voor de chemische nijverheid beliep dat aandeel 3,5%; 
het bedroeg 3,3% voor farmaceutische producten en 4% voor chemische basisproducten.
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Tabel 15 - Bij het European Patent Office aangevraagde patenten in België en de EU in 2005: opsplitsing 

volgens economische activiteit1 
(procenten van het totaal) 
 

 

België EU 

p.m. 
Aandeel 
België in 

totaal EU2 
Elektrische en elektronische apparaten en instrumenten 31,6 33,9 2,4 
 Kantoormachines en computers 8,9 9,5 2,4 
 Apparaten voor televisie en radio, telefonie en telegrafie 7,9 8,5 2,4 
    
Chemische nijverheid 30,8 22,3 3,5 
 Farmaceutische producten 12,7 9,7 3,3 
 Chemische basisproducten 11,0 7,0 4,0 
    
Machines, apparaten en werktuigen 10,6 13,0 2,1 
    
Transportmiddelen 8,6 13,8 1,6 
 Auto's, aanhangwagens en opleggers 6,1 10,5 1,5 
    
Overige 18,3 17,1 2,7 
    
Totaal 100,0 100,0 2,6 
p.m. Totaal aantal patentaanvragen 1.396 54.572 - 
    

  
Bron: EC. 
1 Volgens NACE-subsectie. Daarbinnen worden de NACE-afdelingen vermeld die meer dan 5% van het 

totaal vertegenwoordigen. 
2 Aandeel van België in het totale aantal patentaanvragen vanuit de EU. 
 
 

Ook de meest recente volledig beschikbare regionale gegevens betreffen het jaar 2005. Terwijl 
het aantal aangevraagde octrooien in 2000, met zowat 120 à 130 per miljoen inwoners, relatief 
even hoog lag in de drie gewesten, werden er in Vlaanderen in 2005 aanzienlijk meer 
patentaanvragen verricht dan in Wallonië en Brussel (respectievelijk 157, 110 en 84 per miljoen 
inwoners). Niettemin is Waals-Brabant, waar een onderzoeksafdeling van een groot 
farmaceutisch bedrijf is gevestigd, de koploper in België. In Vlaanderen gaat het vooral om de 
provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. 

  



175. 

 

 
Tabel 16 - Bij het European Patent Office aangevraagde patenten in België in 2005: regionale opsplitsing 
(per miljoen inwoners) 
 

 2000 2005 
België 127 135 
   
Brussel 128 84 
Vlaanderen 129 157 
waarvan: Antwerpen 156 195 
 Vlaams-Brabant 192 222 
Wallonië 121 110 
waarvan: Waals-Brabant 367 346 
   

  
Bron: EC. 
 
 

 

3.1.3.2. Rangschikking van universiteiten 

Naast de patentaanvragen, kunnen ook de prestaties van de universiteiten een indicatie vormen 
van de mate waarin het onderzoek tot concrete resultaten leidt; tevens leveren goede 
universiteiten kwaliteitsvolle afgestudeerden af, die een concrete bijdrage kunnen leveren aan 
een innovatieve economie. 

Het is echter niet vanzelfsprekend welke elementen gebruikt moeten worden om de kwaliteit van 
universiteiten onderling te vergelijken. Op wereldvlak zijn er dan ook, afhankelijk van de gebruikte 
criteria en hun relatief belang, verschillende rangschikkingen voorhanden. In sommige "rankings" 
worden enkel "objectieve" kwantitatieve gegevens gebruikt, zoals gepubliceerde papers, 
ontvangen prijzen, enz.; een voorbeeld hiervan is de vaak gehanteerde Academic Ranking of 
World Universities (ARWU), die wordt opgesteld door de Shanghai Ranking Consultancy. Andere 
rangschikkingen, daarentegen, combineren kwantitatieve gegevens met "subjectieve" 
beoordelingen; dit is bv. het geval in de Times Higher Education - QS World University Rankings 
(THE), waar een deel van de totale score wordt bepaald door de mening van vooraanstaande 
academici en werkgevers. 

Ook al is heel wat kritiek mogelijk op de door de ARWU en THE gebruikte indicatoren en de 
gehanteerde gewichten59, toch worden ter illustratie deze beide rangschikkingen gepresenteerd, 
aangezien ze internationaal het vaakst gebruikt worden. De resultaten ervan betreffen echter niet 
enkel de innovatieve capaciteiten van de betreffende universiteiten, laat staan hun belang voor 
het onderzoek naar duurzame activiteiten, maar dienen eerder een algemeen beeld te 
verschaffen van de kwaliteit die ze bieden op verschillende domeinen. 

  

                                                           
59 Zo houdt de ARWU rekening met de door personeel en alumni behaalde Nobelprijzen (met een totaal gewicht van 

30%), wat niet automatisch wijst op huidige sterke prestaties. En bij de THE gaat 50% van de weging naar 
(subjectieve) beoordelingen. 
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Tabel 17 - Rangschikking van universiteiten in 2009 
 
 

 Academic Ranking of World 
Universities1 

Times Higher Education - QS 
World University Rankings2 

 Klassement op 
wereldvlak 

Klassement 
in Europa 

Klassement op 
wereldvlak 

Klassement 
in Europa 

     
Harvard University 1 - 1 - 
     
University of Cambridge 4 1 2 1 
     
Universiteit Gent (UG) 104 35 136 54 
Université Catholique de Louvain (UCL) 125 44 126 49 
Université Libre de Bruxelles (ULB) 133 48 191 80 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 135 50 65 21 
Universiteit Antwerpen (UA) 251 98 177 74 
Université de Liège (ULG) 265 105 n.b. n.b. 
Vrije Universiteit Brussel (VUB) 385 161 n.b. n.b. 
     
p.m. beste universiteit uit3     
Duitsland 55 14 55 16 
Frankrijk 40 6 28 9 
Nederland 52 11 49 14 
Denemarken 43 8 51 15 
Finland 72 22 108 44 
Zweden 76 23 67 24 
     

  
Bronnen: ARWU, THE. 
1 Gegevens beschikbaar voor de eerste 500 universiteiten uit het klassement. 
2 Gegevens beschikbaar voor de eerste 200 universiteiten uit het klassement. 
3 De betreffende universiteiten zijn, respectievelijk voor de ARWU en de THE: 
    Duitsland: de Ludwig-Maximilians-Universität München en de Technische Universität München; 
    Frankrijk: de Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) en cole Normale Supérieure (Paris); 
    Nederland: de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam; 
    Denemarken: de Københavns Universitet (University of Copenhagen), voor beide 
     rangschikkingen; 
    Finland: de Helsingsfors Universitet (University of Helsinki), voor beide rangschikkingen; 
    Zweden: de Uppsala Universitet en de Lunds Universitet. 
 
 

Zowel volgens de ARWU als de THE is Harvard University uit de Verenigde Staten de beste 
universiteit ter wereld. Binnen Europa is dat in de beide gevallen de University of Cambridge in 
het Verenigd Koninkrijk. Overigens stellen de beide klassementen dat de beste universiteiten ter 
wereld in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk te situeren vallen: in de ARWU 
bevinden de eerste 19 universiteiten zich in een van die beide landen, in de THE zijn dat de eerste 
16 universiteiten. 

Terwijl de beide methodes dezelfde universiteiten aanduiden als de absolute top, lopen hun 
rangschikkingen voor de overige universiteiten soms sterk uiteen. Dit geeft nogmaals aan dat de 
precieze betekenis van deze rangschikkingen enigszins genuanceerd dient te worden. 
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Zo is volgens de ARWU de UG (met plaats 104 op wereldschaal en plaats 35 in Europa) de beste 
Belgische universiteit, voor de UCL, de ULB en de KUL. Volgens de THE, daarentegen, is de KUL de 
toonaangevende universiteit in België (65e op wereldschaal en 21e binnen Europa), voor de UCL 
en de UG. 

Hiermee worden de Belgische universiteiten in de beide rangschikkingen echter duidelijk 
voorafgegaan door universiteiten uit zowel de buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland als 
de noordelijke EU-lidstaten Denemarken, Finland en Zweden. 

Dit beeld wordt enigszins genuanceerd indien de rangschikking van de individuele universiteiten 
wordt omgezet naar een landenklassement; dit is beschikbaar voor de THE. Uiteraard nemen de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de eerste twee plaatsen in, maar België staat, met 
5 universiteiten in de top-200, op de tiende plaats van alle landen van de wereld en is daarmee 
het vijfde Europese land, na het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland. 

 

 
Tabel 18 - In 2009 door de European Research Council toegekende beurzen1 
(aantallen en, tussen haakjes, de plaats in de landenrangschikking) 
 

 "Starting grants" "Advanced grants" 
Totaal 237 236 
waarvan:   
 Verenigd Koninkrijk 43 (1) 58 (1) 
 Frankrijk 31 (2) 34 (2) 
 Duitsland 28 (3) 31 (3) 
 ...   
 België 15 (8) 2 (13) 
   
p.m. Totaal aantal landen 19 18 
   

  
 
Bron: EC. 
1 Financiële steun voor jonge onderzoekers ("starting grant") en voor gevestigde onderzoekers 

("advanced grant"). 
 
 

Het onderzoekswerk aan de universiteiten kan ook beoordeeld worden aan de hand van de door 
de European Research Council (ERC) toegekende beurzen. De ERC is een Europees fonds dat 
grensverleggend onderzoek wil stimuleren door jonge onderzoekstalenten financieel te 
ondersteunen om zelfstandig onderzoek te gaan verrichten of een eigen onderzoeksteam op te 
starten ("starting grant"). Ook kan een "advanced grant" worden toegekend aan gevestigde 
onderzoekers die financiële middelen nodig hebben voor een zeer ambitieus, baanbrekend en 
onconventioneel project. De steun wordt verleend voor een periode van maximaal 5 jaar. 
Kandidaten, van eender welke nationaliteit, dienen verbonden te zijn aan een erkende 
onderzoeksinstelling in de EU of een geassocieerd land60. 

  

                                                           
60 Het gaat meer bepaald om Albanië, Bosnië-Herzogovina, Kroatië, IJsland, Israël, Liechtenstein, Macedonië, 

Montenegro, Noorwegen, Servië, Turkije en Zwitserland. 
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In 2009 werden in totaal 2.503 projecten ingediend voor een "starting grant" en 1.584 voorstellen 
voor een "advanced grant". Daarvan werden er respectievelijk 237 en 236 aanvaard. Bij de beide 
types beurzen ging het merendeel naar onderzoeksinstellingen uit het Verenigd Koninkrijk, 
gevolgd door Frankrijk en Duitsland, wat uiteraard deels samenhangt met de relatieve omvang 
van die landen. Van de 237 toegekende "starting grants" gingen er 15 naar met een Belgische 
instelling verbonden onderzoekers, waarmee ons land in de landenrangschikking de 8e plaats 
innam. Van de 236 aanvaarde "advanced grants" haalde België er echter slechts 2 binnen, 
waarmee het in de landenrangschikking op de 13e plaats uitkomt. 

3.1.4. Determinanten van O&O en innovatie 

Onderzoek en ontwikkeling en innovatie kunnen zich slechts ontwikkelen indien een aantal 
voorwaarden vervuld zijn: 

- beschikbaarheid van gekwalificeerde arbeidskrachten; 

- marktwerking die de creatie van ondernemingen ondersteunt en stimuleert 
(ondernemerschap); 

- voldoende financiering (o.a. door middel van risicokapitaal); 

- voldoende concurrentie; 

- internationale attractiviteit voor onderzoekers en innoverende buitenlandse ondernemingen 
(die, naast andere determinanten, mede afhankelijk is van de voormelde factoren). 

In deze sectie worden specifiek de factoren ondernemerschap en financiering uitgewerkt; de 
beschikbaarheid van het arbeidsaanbod wordt behandeld in hoofdstuk 4. 

3.1.4.1. Ondernemerschap 

Volgens gegevens van de Wereldbank61 werden  in  ons  land  in  200562 per 1.000 personen op 
arbeidsleeftijd 3,7 nieuwe ondernemingen opgericht, waarmee België binnen de landen van de 
EU15 een gemiddelde positie laat optekenen. Voornamelijk in Nederland (10,5) en het Verenigd 
Koninkrijk en Luxemburg (iets meer dan 8) worden relatief meer dan dubbel zoveel 
ondernemingen opgericht; in Italië, Duitsland en Oostenrijk veel minder (minder dan 2 gecreëerde 
ondernemingen per 1.000 personen op arbeidsleeftijd). 

In verhouding tot het bestaande aantal ondernemingen valt België enigszins terug in de 
rangschikking van EU15-lidstaten. In datzelfde jaar 2005 vertegenwoordigden de nieuwe 
oprichtingen 7,4% van het totale aantal bestaande ondernemingen, waarmee ons land zich, 
samen met Finland, Zweden, Spanje en Portugal, in een groep van landen bevindt waar dit 
aandeel tussen 6 en 8% ligt. Deze groep komt echter ruim achterop bij een groot aantal EU-
lidstaten, waarvan het Verenigd Koninkrijk, met 15,4%, de koppositie inneemt. 

  

                                                           
61 Geen gegevens beschikbaar voor de gewesten. 
62 Dit is het meest recente jaar waarvoor gegevens voorhanden zijn voor een voldoende aantal lidstaten. Voor 2006 

zijn immers geen gegevens beschikbaar voor Nederland en Luxemburg, landen waar het aantal 
ondernemingscreaties volgens de gegevens voor 2005 hoog ligt; het gebruik van de gegevens voor 2006, zonder die 
beide landen, zou dus een vertekend beeld verschaffen van de relatieve positie van België. Voor België zijn geen 
gegevens beschikbaar voor 2007 en nadien. 



 

 
Grafiek 11 - Ondernemerschap in België en in de EU15
 
 

 
Bron: Wereldbank. 
1 Geen gegevens beschikbaar voor Griekenland in 2005.
2 Meest recente jaar waarvoor gegevens voorhanden zijn voor een voldoende aantal lidstaten van de EU15.
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In hetzelfde onderzoek wordt tevens gepeild naar de belemmeringen om een eigen zaak op te 
starten. Telkens 68% van de respondenten verwees naar de benodigde financiële middelen en 
naar de administratieve lasten, en 43% vond het moeilijk om vo
hoe een zaak opgestart moet worden. Telkens liggen deze percentages iets lager dan gemiddeld 
in de EU15 (respectievelijk 74, 71 en 46%).

Het aan de universiteiten gevoerde onderzoek (cf. supra) kan ook aanleiding geven to
van ondernemingen, waarin de door universiteitsonderzoekers bekomen resultaten 
meest uiteenlopende activiteiten
spin-off bedrijven van de KUL, die een gezamenlijke omzet 
euro en ruim 3.500 mensen tewerkstelden
aan de UG65 en aan de ULB66 telkens ongeveer 20.

3.1.4.2. Risicokapitaal 

Risicokapitaal (of "venture capital") betreft private middelen die
ondernemingen op te starten en om de ontwikkeling van snel groeiende bedrijven te financieren. 
Voor dergelijke ondernemingen is het, omwille van het eraan verbonden hogere risico, vaak niet 
eenvoudig om voldoende financiële middelen
van risicokapitaal een belangrijke steun kan vormen voor het van de grond krijgen van nieuwe 
activiteiten. 

 
Grafiek 12 - Risicokapitaal in België en in de EU15
(procenten bbp) 
 

 
Bron: EC. 
1 Geen gegevens voorhanden voor Luxemburg.
 
 

 

                                                          
63 lrd.kuleuven.be/nl/ondernemer/spinoff
64 http://www.uclouvain.be/2037.html
65 http://www.techtransfer.ugent.be
66 http://www.ulb.ac.be/rech/spin-off/tableau.html

In hetzelfde onderzoek wordt tevens gepeild naar de belemmeringen om een eigen zaak op te 
starten. Telkens 68% van de respondenten verwees naar de benodigde financiële middelen en 
naar de administratieve lasten, en 43% vond het moeilijk om voldoende informatie te krijgen over 
hoe een zaak opgestart moet worden. Telkens liggen deze percentages iets lager dan gemiddeld 
in de EU15 (respectievelijk 74, 71 en 46%). 

Het aan de universiteiten gevoerde onderzoek (cf. supra) kan ook aanleiding geven to
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Net als voor het ondernemerschap scoort België voor de beschikbaarheid van risicokapitaal 
minder goed dan het Europese gemiddelde. Gemiddeld over de periode 2004-200867 werd in ons 
land jaarlijks voor 607 miljoen euro aan risicokapitaal geïnvesteerd, wat 0,19% bbp 
vertegenwoordigde. Gemiddeld in de EU15 68 lag dat aandeel, met 0,50% bbp, meer dan dubbel 
zo hoog; dit gemiddelde wordt wel sterk opwaarts beïnvloed door het Verenigd Koninkrijk en 
Zweden. België bevindt zich echter achteraan het peloton van EU15-lidstaten. 

 

 
Tabel 19 - Risicokapitaal in België en de EU over de periode 2004-2008 volgens aanwending 
(procenten bbp) 
 

 Totaal, waarvan  
Startende 

ondernemingen 

 
Groeiende 

ondernemingen 

 
Overnames 

België 0,19 0,02 0,08 0,08 
     
EU15 0,50 0,03 0,11 0,36 
     
Verenigd Koninkrijk 1,48 0,08 0,30 1,10 
Zweden 1,05 0,06 0,22 0,77 
     

  
Bron: EC. 
 
 

Inzake startende ondernemingen is de beschikbaarheid van risicokapitaal in België vergelijkbaar 
met het EU15-gemiddelde; deze aanwending is in alle landen echter veruit minder omvangrijk dan 
uitbreidingen of overnames. Voor groeiende bedrijven en vooral voor de overname van andere 
ondernemingen of activiteiten is in ons land relatief veel minder risicokapitaal beschikbaar. 

Voor wat de overheid betreft, wordt op federaal niveau risicokapitaal verstrekt door de Federale 
Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). In Brussel, Vlaanderen en Wallonië zijn dat 
respectievelijk de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB), de Gewestelijke 
Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) en de Société Régionale d'Investissement de 
Wallonie (SRIW). Volgens de meest recente beschikbare gegevens was de portefeuille van de 
FPIM in 2008 zowat 973 miljoen euro waard, had de GIMV 1,7 miljard euro aan activa onder 
beheer en beliep de industriële portefeuille van de SRIW bijna 550 miljoen euro69. 

  

                                                           
67 Investeringen in risicokapitaal zijn afhankelijk van de concrete investeringsmogelijkheden, waardoor de cijfers van 

jaar tot jaar aanzienlijk kunnen variëren. Voor internationale vergelijkingen is het derhalve aangewezen een 
gemiddelde te nemen van verschillende jaren; hier werd het gemiddelde genomen van de vijf meest recente 
beschikbare jaren. 

68 Geen gegevens beschikbaar voor het EU-gemiddelde van de 27 lidstaten. 
69 Geen dergelijke gegevens voorhanden voor de GIMB. 
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3.2. Groene en vergroende activiteiten 

Bij de vergroening van de economie zullen nieuwe activiteiten opduiken en zich ontwikkelen. 
Verschillende bestaande bedrijfstakken zullen veranderingen (moeten) doormaken, waarbij hun 
activiteit naar een grotere duurzaamheid zal worden geheroriënteerd. Ten slotte zullen sommige 
ondernemingen die niet in staat zijn tot dergelijke aanpassingen in belang afnemen en eventueel 
verdwijnen; dat geldt eveneens voor bepaalde niet-groene banen. 

In dit deel worden een paar voorbeelden beschreven van activiteiten die beïnvloed worden door 
en een rol spelen bij de overgang naar een groenere economie. Een belangrijk voorbeeld van 
nieuwe activiteiten betreft de productie van hernieuwbare energie. Naast de overschakeling op 
milieuvriendelijker energieproductiemethoden is echter ook een hogere efficiëntie bij het 
verbruiken van energie een absolute noodzaak. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 
bouwnijverheid. Tevens zijn er verschillende traditionele activiteiten, zoals de chemische 
nijverheid, waar grote inspanningen worden geleverd om de milieu-impact sterk terug te dringen. 
Deze "ecologisering" van de activiteit, of "groene groei", kan, net als (eco-)innovatie, een 
belangrijke motor vormen voor economische groei (OECD, 2009b). 

Overigens is het zelf produceren van hernieuwbare energie en het verhogen van de energie-
efficiëntie niet enkel gunstig voor het klimaat; dergelijke ontwikkelingen verhogen tevens de 
energie-onafhankelijkheid ten opzichte van het buitenland, creëren uitvoermogelijkheden voor de 
ontwikkelde nieuwe technologieën en technieken, verhogen de concurrentiekracht van de 
ondernemingen, verbeteren de luchtkwaliteit (met op langere termijn gunstige gevolgen voor de 
overheidsuitgaven voor gezondheidszorg) en kunnen bovendien jobs creëren (EC, 2009 en VBO, 
2010). 

3.2.1. Hernieuwbare energie 

Het meest voor de hand liggende voorbeeld van een duurzame economische activiteit is de 
productie van hernieuwbare energie, die wordt opgewekt door bv. waterkracht, wind, zon en 
aardwarmte (geothermische energie). Ook biomassa70 (waarbij biologisch afbreekbare stoffen 
worden verbrand of vergist) wordt als een hernieuwbare energiebron beschouwd71. Niet-
vernieuwbare energie, daarentegen, wordt opgewekt bij de verbranding van fossiele brandstoffen 
als aardgas, aardolie en steenkool. Ook kernenergie is een niet-hernieuwbare vorm van energie. 

In België is de productie van hernieuwbare energie pas vrij recent aan een opmars bezig. In 1990 
werd door middel van biomassa, waterkracht en windenergie in totaal zowat 770 GWh72 
elektriciteit opgewekt, wat 1,1% vertegenwoordigde van het totale elektriciteitsverbruik in ons 
land73. Nadat de productie gedurende de jaren 1990 vrij constant bleef, is de hernieuwbare 

                                                           
70 Met biomassa wordt bedoeld: "de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de 

landbouw (met inbegrip van plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, alsmede 
de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval" (Richtlijn 2001/77/EG van het Europees 
Parlement en de Raad, 27/9/2001). 

71 Het verbranden van biomassa is immers een vrijwel CO2-neutraal proces. Bij verbranding van biomassa komt dan 
wel CO2 vrij, maar deze is recentelijk door de stoffen die worden verbrand aan de atmosfeer onttrokken. Bij de 
verbranding van fossiele brandstoffen, daarentegen, komt CO2 vrij die zo lang was opgeslagen dat ze in praktische 
zin geen deel meer uitmaakte van de CO2-kringloop op deze wereld. Toch bestaat er discussie over het 
hernieuwbare karakter van de verbranding van biomassa: niet alleen kan er stikstofoxide vrijkomen, bovendien is 
het in feite slechts een hernieuwbare energiebron als alle gebruikte biomassa ook weer wordt hernieuwd, wat niet 
steeds het geval is. 

72 Dit staat voor gigawattuur, dit de arbeid die wordt verricht of de energie die wordt gebruikt als een vermogensbron 
1 miljard watt levert gedurende 1 uur. 

73 Het totale energieverbruik wordt bekomen als de som van de totale brutoproductie van elektriciteit en de netto-
invoer van elektriciteit. 
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Grafiek 13 - Productie van hernieuwbare elektriciteit in België
(GWh) 
 

 
Bron: EC. 
 
 

In Europees verband blijft de productie van hernieuwbare 
2007 waren er slechts 5 EU-lidstaten die, in relatieve termen, minder hernieuwbare elektriciteit 
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toen goed voor 15,6% van het totale elektriciteitsverbruik.
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Grafiek 14 - Productie van hernieuwbare elektriciteit in België en de EU
(procenten van het totale elektriciteitsverbruik)
 

 
Bron: EC. 
1 Geen gegevens voor Malta. 
 
 

De effectieve productie van hernieuwbare elektriciteit hangt uiteraard in belangrijke mate af van 
de natuurlijke (klimaats- en geografische) omstandigheden, die sterk verschillen van land tot land. 
Zo hebben de Europese toplanden Oostenrijk en Zweden 
totale elektriciteitsverbruik gedekt wordt door de productie van hernieuwbare elektriciteit
ruime mogelijkheden om energie op te wekken door middel van waterkracht, die er telkens zowat 
85% van hun totale productie va

De Belgische hernieuwbare elektriciteitsproductie is voornamelijk afkomstig uit biomassa: in 2007 
vertegenwoordigde deze bron 78% van de totale hernieuwbare elektriciteitsproductie; 
windenergie en energie uit waterkracht waren respectievelijk goed voor ongeveer 12 en 10% en 
zonne-energie voor nauwelijks 0,2%. Sinds 2007 is de Belgische productiecapaciteit echter 
aanzienlijk toegenomen. Zo hebben duizenden gezinnen en bedrijven, mede onder impuls van 
een aantrekkelijke overheidssubsidiëring, zonnepanelen geplaatst en werden grote projecten 
opgestart inzake windenergie. 

 

                                                          
74 In 1990 lag dat aandeel in Oostenrijk, met 65%, zelfs nog iets hoger. Sindsdien is de totale productie van 

hernieuwbare elektriciteit er immers nog wel verder toegenomen, maar minder sterk dan het totale 
elektriciteitsverbruik. 
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Tabel 20 - Productie-installaties en geïnstalleerd vermogen in Vlaanderen, op 30 april 2010 
 
 

 Productie-installaties Geïnstalleerd vermogen p.m. Gemiddeld 
vermogen per 

installatie 
 (aantal) (procenten 

van het 
totaal) 

(kWe1) (procenten 
van het 
totaal) 

(kWe1) 

Totaal 65.857 100,0 1.165.720 100,0 18 
waarvan:      
 Biogas 71 0,1 94.097 8,1 1.325 
 Biomassa 50 0,1 488.990 41,9 9.780 
 Waterkracht 15 0,0 1.000 0,1 67 
 Windenergie op land 64 0,1 232.973 20,0 3.640 
 Zonne-energie 65.657 99,7 348.660 29,9 5 
      

  
Bron: VREG. 
1 Aantal kilowatt voor elektrische energie. 
 
 

Meer recente indicaties inzake de productiecapaciteit van hernieuwbare elektriciteit zijn 
beschikbaar voor Vlaanderen, in gegevens van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de 
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)75. Op 30 april 2010 waren er in Vlaanderen bijna 
66.000 productie-installaties voor groene stroom; het merendeel ervan waren kleine installaties 
voor zonne-energie. Zij stonden in voor 30% van het totale geïnstalleerde vermogen. Met 42% van 
het totaal bleef biomassa echter het belangrijkst qua productievermogen, en windenergie op land 
was goed voor een vijfde van het totale in Vlaanderen geïnstalleerd vermogen. 

In mei 2009 werden de eerste windenergieturbines op zee in gebruik genomen. In totaal zijn er 
7 projecten gepland, die zullen instaan voor meer dan een tiende van het totale Belgische 
energieverbruik. België is hierbij een pionier: nergens anders ter wereld wordt zo ver in zee en op 
zo'n grote diepte een dergelijke grote productiecapaciteit gerealiseerd (VBO, 2010). 

Ook voor andere hernieuwbare energiebronnen, zoals voor bepaalde aspecten inzake zonne-
energie en biomassa, zijn Belgische bedrijven toonaangevend (VBO, 2010). 

Volgens een door Agoria, de federatie van de technologische industrie, uitgevoerde enquête 
waren er in België in 2009 115 bedrijven die activiteiten ontwikkelen in de sector van de 
hernieuwbare energie. Het gaat zowel om starters als om ondernemingen die zich omvormden 
tot groene technologiebedrijven. Zij stelden in totaal zowat 7.000 personen tewerk. Daarvan 
betrof ongeveer 40% de productie van warmtepompen, 30% de sector van windenergie en 
respectievelijk 10 en 7,5% fotovoltaïsche energie en biomassa (Agoria, 2010). 

 

  

                                                           
75 Voor Wallonië en Brussel zijn geen recente gegevens voorhanden. De beschikbare gegevens voor Wallonië geven 

aan dat biomassa daar in 2007 veruit de grootste bijdrage leverde tot de productie van hernieuwbare energie, maar 
zonne- en windenergie kenden er een vermeldenswaardige toename (Edora, 2009). 
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Belgische hernieuwbare-energieondernemingen in het buitenland 

Het is voor Belgische ondernemingen die technologie of diensten aanbieden inzake 
hernieuwbare energie niet eenvoudig, noch efficiënt om elk afzonderlijk voldoende zichtbaarheid 
en marktkennis te verwerven op buitenlandse markten. Daarom werd de Agoria Renewable 
Energy Club (AREC) opgericht, een samenwerking van Agoria, de federatie van de technologische 
industrie en Generaties en TWEED, die respectievelijk de Vlaamse en de Waalse sector van de 
hernieuwbare energie vertegenwoordigen. In april 2010 telde dit netwerk 82 Belgische 
ondernemingen, die vooral actief zijn op de domeinen van windenergie, zonne-energie en 
biomassa. 

Zo organiseerde AREC tijdens de Vlaamse milieu- en energieweek van eind mei 2010 op de 
wereldtentoonstelling van Shanghai een seminarie om de knowhow van de Belgische bedrijven 
te promoten. Terwijl de Chinese overheid voor het jaar 2020 ambitieuze doelstellingen heeft 
vastgelegd inzake hernieuwbare energie, is deze vorm van energieproductie er nog weinig 
ontwikkeld, wat tal van mogelijkheden biedt voor Belgische ondernemingen. 

Zo heeft Enfinity, een Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling, de financiering, de 
constructie, de exploitatie en de verkoop van zonne- en windenergie, contracten afgesloten voor 
de ontwikkeling en uitbating van de eerste grote elekticiteitscentrales op zonne-energie in China. 
Tevens zijn nog vergevorderde onderhandelingen aan de gang inzake verschillende andere 
energieprojecten in dat land. Deze onderneming, die pas in 2005 werd opgericht, is Europees 
marktleider en top-10 in de wereld. Ze is momenteel actief in 20 landen in Europa, Amerika en 
Azië en telt wereldwijd ongeveer 260 werknemers. 

Vyncke, een bedrijf dat momenteel onder de vierde generatie bedrijfsleiders actief is in Europa, 
Amerika en Azië, presenteerde de mogelijkheden van energiecentrales op biomassa. Deze 
onderneming haalde in 2009 een contract binnen voor een centrale in China. 

En Terra Energy ontwikkelt voor een Chinees stadsuitbreidingsproject een nulemissiezone, 
waarbij geothermische warmte wordt gehaald uit een reservoir op 1,5 km diepte. In 
samenwerking met andere Belgische bedrijven wordt tevens gebruik gemaakt van biomassa, 
wind- en zonne-energie. 

Ten slotte werd de Belgische knowhow gepresenteerd inzake windturbines (o.a. op zee) en werd 
in  de  verf  gezet  dat  Volvo  Trucks  in  Gent  de  eerste  CO2-vrije automobielfabriek is, door een 
combinatie van energiebesparing en het gebruik van wind- en zonne-energie en energie uit 
biomassa. 

 

De door Agoria bekomen werkgelegenheidscijfers inzake windenergie worden bevestigd in een 
studie van de European Wind Energy Association (EWEA, 2009), die stelt dat deze branche in 2008 
in België rechtstreeks werk verschafte aan 2.000 personen. Het gaat dan o.a. om de vervaardiging 
van bepaalde benodigde componenten, zoals tandwielkasten, maar ook om banen bij het inzetten 
van kranen, voor baggerwerkzaamheden en de ontwikkeling van software. Doordat ons land nu 
sterk inzet op de bouw van windenergieparken (ver) in zee, komen er niet alleen bijkomende 
jobmogelijkheden in de bouw, de ontwikkeling en - later - de aanwending, maar ook in nieuwe 
ermee verband houdende activiteiten, zoals de bouw van gespecialiseerde schepen en logistiek, 
apparatuur voor bediening op afstand, enz. De Belgische know-how inzake windenergie wordt 
bevestigd in een studie van het Nederlandse consultantsbureau Roland Berger, waarin België 
inzake de verkoop van windturbines, in verhouding tot het bbp, op wereldschaal op de vijfde 
plaats wordt geplaatst, na Denemarken, Spanje, Duitsland en India (Roland Berger, 2009). 
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3.2.2. Energie-efficiëntie 

Zeker in een land als België, met een weinig gunstige omgeving voor de productie van 
hernieuwbare energie, is het onwaarschijnlijk dat het huidige energieverbruik, laat staan een 
mogelijke verdere toename ervan, volledig kunnen worden opgevangen door de productie van 
hernieuwbare energie. De overgang naar een groene economie vereist dan ook maatregelen om 
efficiënter om te gaan met energie. Dit kan gebeuren door de aanwending van een meer 
efficiënte infrastructuur (gebouwen, producten en energiesystemen) en door gedragswijzigingen 
vanwege de economische actoren (consumenten, werkgevers en werknemers, de overheid) (EC, 
2009). 

Zoals aangegeven in een studie van McKinsey & Company (2009a), vormt energie-efficiëntie een 
grote, relatief goedkope "energiebron". Volgens McKinsey & Company kwam in 2005 90% van het 
totale energieverbruik in België voor rekening van drie "sectoren": gebouwen, wegtransport en 
industrie76; al deze drie sectoren waren minder energie-efficiënt dan in de buurlanden. Er zijn in 
ons land dus grote mogelijkheden om het energieverbruik terug te schroeven. Volgens deze 
studie zou het door middel van grondige maatregelen mogelijk zijn tegen 2030 het verwachte 
verbruik met 29% te verminderen (McKinsey & Company, 2009b). 

3.2.2.1. De bouwnijverheid 

De bouwnijverheid zal dus een belangrijke rol spelen in de overgang op een meer energie-
efficiënte economie. Deze branche zal verder woon- en bedrijfsgebouwen blijven bouwen en 
verbouwen, maar er zullen andere materialen worden gebruikt en er zal meer aandacht gaan naar 
nieuwe technieken inzake verwarming en isolatie. Deze ontwikkeling wordt overigens versneld 
door de in 2006 in werking getreden Europese EPBD-richtlijn77 inzake de energie-efficiëntie van 
gebouwen. Een aantal arbeidskrachten zal derhalve bijgeschoold moeten worden, en het 
onderwijs zal de leerlingen moeten voorbereiden op deze nieuwe arbeidsomgeving.  

Volgens het VBO zijn een aantal Belgische bedrijven, die actief zijn op het vlak van isolatie, 
verlichting of verwarming, wereldspecialist inzake de verhoging van de energie-efficiëntie (VBO, 
2010). Volgens gegevens van de Confederatie Bouw (2008) deed in 2007 reeds 70% van de 
Belgische bouwondernemingen op één of andere manier aan duurzame ontwikkeling. Meestal 
gaat het om (thermische en geluids-)isolatie, het gebruik van duurzame materialen en 
verwarmings- en ventilatie-installaties met hoog energierendement. Aangezien duurzaam 
(ver)bouwen meerkosten meebrengt, is het overheidsbeleid met premies en fiscale 
aftrekbaarheid zeer belangrijk. 

Volgens McKinsey & Company (2009b) zouden maatregelen om de energie-efficiëntie van 
gebouwen te verbeteren het verwachte verbruik tegen 2030 met 48% kunnen reduceren ten 
opzichte van een "business-as-usual"-scenario (BAU) waarin rekening wordt gehouden met de 
reeds geplande energiebesparende maatregelen, en in totaal ongeveer 20.000 banen kunnen 
opleveren. Hiervoor is een geïntegreerd geheel van maatregelen nodig, waarbij o.a. ambitieuze 
doelstellingen worden vooropgesteld inzake het maximale energieverbruik in nieuwe en 
bestaande gebouwen. Belangrijk hierbij is een transparante tijdlijn te bepalen voor de 
implementering, de nodige prikkels uit te werken, effectieve systemen te voorzien voor auditing 
en monitoring en sancties bij niet-naleving. 

Ook in het advies 1.693 van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad 
van 14 juli 2009 (CRB-NAR, 2009a) wordt een beeld geschetst van een aantal mogelijke gevolgen 
                                                           
76 In deze studie zijn geen cijfergegevens opgenomen voor andere landen. 
77 EPBD staat voor "Directive on the energy performance of buildings". 
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voor de werkgelegenheid in België. Zo zouden, als gevolg van het Vlaamse actieplan "REG 
huishoudens", dat de CO2-uitstoot van de gezinnen wil verminderen, tegen 2010 zowat 
45.000 permanente arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden in de takken installatie, productie, 
verhandeling en distributie van goederen en diensten met betrekking tot de vermindering van het 
energieverbruik. Ook op Belgisch niveau kunnen heel wat banen gecreëerd worden door de 
vervanging van oude verwarmingsketels door lagetemperatuur- of condensatieketels, de 
verbetering van de isolatie van bestaande woningen en de vervanging, in bestaande woningen, 
van enkele door dubbele beglazing. 

De extra banen in de bouwnijverheid betreffen zowel functies voor laag-, midden- als 
hooggeschoolden (EC, 2009). 

De additionele activiteit in de bouwnijverheid en de Europese regelgeving inzake energiezuinige 
woningen bieden dus werkgelegenheidskansen in de branches die (groene) bouwmaterialen en 
hernieuwbare energiesystemen vervaardigen (UNEP, 2008 en Syndex, 2009). 

3.2.2.2. Andere bedrijfstakken 

In de transportsector, die binnen de EU verantwoordelijk is voor 20% van de totale uitstoot van 
broeikasgassen, is veel ruimte voor een verhoging van de energie-efficiëntie (EC, 2009). Zo 
worden belangrijke inspanningen gedaan om het verbruik en de uitstoot van auto's te 
verminderen en om meer mensen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. 

Volgens McKinsey & Company (2009b) kwam in 2005 83% van het energieverbruik van de 
transportsector in België voor rekening van het wegvervoer; personenwagens en andere lichte 
voertuigen stonden in voor 75% van het energieverbruik van het wegtransport. In 2005 lag het 
verbruik van het Belgische wagenpark 5 à 10% lager dan gemiddeld in de EU15. Het aantal 
afgelegde passagierkilometers is, daarentegen, bij de hoogste van de Europese landen. Door een 
sterke toename van het gebruik van het openbaar vervoer en van het aandeel van voertuigen met 
zeer efficiënte verbrandingsmotoren en van elektrische en hybride voertuigen zou het 
energieverbruik in het wegtransport tegen 2030 met 21% kunnen worden gedrukt ten opzichte 
van het BAU-scenario. 

De Europese verplichting om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, heeft in traditionele 
industriële bedrijfstakken geleid tot initiatieven om de energie-efficiëntie te verhogen (Syndex, 
2009). Volgens McKinsey & Company kan het energieverbruik in de Belgische energie-intensieve 
industrieën chemie, ijzer en staal, en olie en gas, die relatief belangrijk zijn in de Belgische 
economie, tegen 2030 met 22% worden verminderd ten opzichte van het BAU-scenario. De 
benodigde inspanningen vereisen o.a. additionele investeringen, zoals voor de installatie van 
meer energie-efficiënte apparatuur, een betere recuperatie van restwarmte en beter onderhoud 
(McKinsey & Company, 2009b). 
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3.2.3. Transformatie van traditionele economische activiteiten 

Met het oog op hun voortbestaan en ontwikkelingskansen in een vergroenende economie 
worden in verschillende traditionele bedrijfstakken, naast een streven naar een grotere energie-
efficiëntie, grote inspanningen geleverd om de werking en het productieproces duurzamer te 
maken, waarvoor aanzienlijke investeringsprogramma's moeten worden uitgevoerd. Dit is tevens 
noodzakelijk in het kader van het behoud van de internationale concurrentievermogen en 
gegeven de Europese regelgeving inzake de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. 
Deze regelgeving heeft vooral concrete gevolgen voor de producenten van elektriciteit, staal, 
cement, chemie, glas en aluminium, evenals voor de olieraffinaderijen. Ook is er Europese 
regelgeving die een invloed heeft op de activiteiten van de automobielnijverheid. 

De productie van elektriciteit zal de komende jaren aanzienlijke wijzigingen doormaken. In het 
kader van het Europese energiebeleid moet de uitstoot van broeikasgassen drastisch worden 
verminderd, o.a. door de vervanging van steenkoolcentrales door minder vervuilende 
alternatieven (Syndex, 2009). 

Om de emissies van de staalnijverheid terug te dringen, werd het Europese Ulcos-programma78 
opgestart, waarin 47 actoren uit de staal-, chemische en aardoliesectoren samenwerken (Syndex, 
2009). 

In de olieraffinaderijen kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd door de 
bestaande fabrieken betrouwbaarder te maken (minder energiekostende heropstarts nodig) en 
het prestatievermogen van de gebruikte installaties te verhogen. De configuratie van de 
bestaande raffinaderijen maakt een zeer sterke uitstootreductie echter onmogelijk; voor nieuwe 
installaties kan echter wel een nulemissie beoogd worden (Syndex, 2009). 

De glasnijverheid kent een groot energieverbruik en produceert aanzienlijke luchtvervuiling. De 
CO2-uitstoot wordt er teruggedrongen door de omschakeling van aardolie op aardgas als 
energiebron en door grotere inspanningen om glas te recycleren. De vergroening van de 
economie biedt echter ook grote kansen voor deze branche: het betreft dan bv. de productie van 
isolerend vlakglas voor lage-emissiewoningen, van lichter glas voor voertuigen (zodat deze minder 
verbruiken) en van speciaal glas voor zonnepanelen. Ook voor glasvezel zijn er nieuwe 
mogelijkheden door de ontwikkeling van energetische toepassingen (windturbines) (Syndex, 
2009). 

De chemische nijverheid is een zeer energie-intensieve sector, waarin veel elektriciteit en aardgas 
wordt gebruikt. De laatste decennia werd de uitstoot van broeikasgassen per geproduceerde ton 
aanzienlijk verminderd, o.a. door de substitutie van aardolie als energiebron door aardgas en door 
de verbetering van de energie-efficiëntie. Wel maakt deze bedrijfstak in grote mate gebruik 
gemaakt van aardolie als grondstof (essenscia, 2009). In tegenstelling tot de traditionele 
petrochemische industrie doet de "groene chemie" een beroep op hernieuwbare grondstoffen die 
afkomstig zijn uit de plantenwereld. Deze kunnen een rol spelen bij de vervaardiging van o.a. 
cosmetica, schoonmaakmiddelen, plastics, weefsels en verven79. Groene chemie is gebaseerd op 
een aantal principes, waaronder het vermijden van afval en vervuiling, het vaardigen van minder 
gevaarlijke en toxische producten, de vermindering van het energieverbruik en het gebruik van 
hernieuwbare grondstoffen. De zoektocht naar duurzame alternatieven voor huidige 
basismaterialen, productiemethoden en producten vond zijn oorsprong in de geleidelijke 
geringere beschikbaarheid van goedkope fossiele basismaterialen, de strikter wordende 

                                                           
78 Ulcos staat voor "Ultra-low CO2 Steelmaking". 
79 http://www.brusselsgreentech.be/nl/news_details.php?news_ID=117 
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wetgeving inzake het gebruik van chemische producten en de toenemende bezorgdheid in de 
maatschappij over de ecologische impact van traditionele productieprocessen en chemicaliën80. 

Ook België is actief voor wat groene chemie betreft. Zo ondersteunt het Waals gewest de 
SINOPLISS-projecten, waarin onderzoekers van verschillende universiteiten samenwerken rond 
o.a. de ontwikkeling van bioplastiek, en kan dit ook aan bod komen in het kader van het nieuwe 
"Plan Marshall 2.vert". In Vlaanderen werd, in het kader van het Vlaanderen-in-Actie-programma 
van de Vlaamse overheid, een haalbaarheidsstudie opgesteld om een Vlaams platform voor 
duurzame chemie op te richten waarin ondernemingen, kenniscentra, overheden en 
investeringsmaatschappijen samenwerken81. Daarbij zal onder meer gewerkt worden aan 
projecten inzake hernieuwbare chemicaliën, de recuperatie van grondstoffen uit afval en het 
gebruik van micro-algen voor de aanmaak van chemieproducten, (vee)voeding en brandstoffen. 

De automobielnijverheid moet zich aanpassen aan de EU-regelgeving inzake de uitstoot van 
auto's. Tegen 2012 mag minstens 65% van de nieuw ingeschreven personenauto's nog maximaal 
130 g CO2 per km uitstoten en tegen 2015 moet dit het geval zijn voor alle nieuw ingeschreven 
voertuigen. Ook dient de CO2-uitstoot bij de productie en de recyclage verminderd te worden 
(Syndex, 2009). 

Ten slotte is ook de afvalverwerking een bedrijfstak die een belangrijke bijdrage levert tot het 
vergroenen van de economie. In 2006 werd in België zowat 59 miljoen ton afval geproduceerd. 
Deze afvalberg kwam overeen met ongeveer 5.600 kg per hoofd van de bevolking, waarmee ons 
land in EU-verband een middenpositie innam. In alle EU-lidstaten is het leeuwendeel van de 
afvalproductie afkomstig van de economische activiteit: in België is dat 92%; de resterende 8% 
komt voor rekening van de huishoudens. Deze aandelen zijn vergelijkbaar met die van het EU-
gemiddelde. De grote verschillen tussen de EU-lidstaten qua totale afvalproductie per hoofd van 
de bevolking - in Bulgarije lag de afvalproductie per capita bijna 40 maal hoger dan in Letland - 
worden  dan  ook  voor  het  overgrote  deel  verklaard  door  de  economische  activiteit;  de  intra-
Europese verschillen inzake huishoudelijk afval vallen veel kleiner uit.  

  

                                                           
80 http://www.york.ac.uk/res/gcg/site/brochures/GC%20FlyerMID.pdf 
81 Het betreft het Flanders strategic Initiative for Sustainable CHemistry (FISCH). 
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Voor de overgang naar een groene economie is, naast het minimaliseren van de afvalberg, ook 
van belang in welke mate het geproduceerde afval kan worden gerecycleerd of nog duurzaam kan 
worden aangewend. Hier blijkt België aan de top te staan van de EU-lidstaten: eveneens in 2006 
werd in ons land 77% van het afval gerecycleerd82; enkel Nederland deed nog beter met 82%. 
Gemiddeld in de EU beliep dat aandeel slechts 41% en in de EU15 was dat 54%. Bovendien wordt 
in België nogmaals bijna 6% van het afval gebruikt voor energierecuperatie door verbranding; het 
resterende afval wordt hetzij verbrand (zonder energierecuperatie), hetzij gestort. 

Indien enkel het verpakkingsafval wordt beschouwd, doet België nog iets beter. In 2007 werd 80% 
van dat afval gerecycleerd, waarmee ons land ruim beter deed dan alle andere EU-lidstaten: in 
Oostenrijk, het tweede best presterende land, beliep dat aandeel immers 67% en het EU-
gemiddelde lag net onder 60%. 

België blijkt ter zake dus over een zekere knowhow te beschikken. Deels heeft dit uiteraard te 
maken met de uitgebouwde structuur inzake de gescheiden ophaling (met afzonderlijke 
ophaalrondes voor verschillende materialen, of met afvalwagens met verschillende 
compartimenten) en inzameling van afval (bv. op containerparken), waardoor recyclagebedrijven 
met veel zuiverder, reeds geselecteerd basismateriaal aan de slag kunnen, zonder eerst een duur 
triageproces te moeten doorvoeren (zie Kader). 

 

Initiatieven inzake afvalinzameling in België 

In België is een specifiek systeem uitgewerkt voor de inzameling en verwerking van afgedankte 
elektrische en elektronische apparaten. Omdat sinds medio 2001 producenten en invoerders van 
dergelijke apparaten verplicht zijn deze apparaten terug te nemen, werd de vzw Recupel 
opgericht. Deze vzw werkt samen met de handelaars, de gemeenten, de intercommunales en de 
hergebruikcentra, alsook met gespecialiseerde bedrijven voor het transport en de ecologische 
verwerking van de afgedankte apparaten. De financiering van deze activiteiten wordt 
gewaarborgd door de Recupel-bijdrage die de consument betaalt bij aankoop van een nieuw 
toestel.  

Het goede resultaat voor het verpakkingsafval heeft tevens te maken met het bestaan van Fost 
Plus, dit is een private organisatie die, op basis van bijdragen van bedrijven die verpakte 
producten op de markt brengen, instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de 
selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. 

Ten slotte kan de vzw BEBAT worden vermeld, die op meer dan 20.000 inzamelpunten alle types 
gebruikte accu's, batterijen en zaklampen verzamelt om ze te recycleren. Deelname aan het 
systeem staat open voor alle maatschappijen die milieutaksen verschuldigd zijn op batterijen of 
moeten voldoen aan de gewestelijke terugnameplicht. In totaal nemen meer dan 
800 ondernemingen deel aan de activiteiten van de vzw. 

Er zijn geen gegevens voorhanden over de werkgelegenheidsimpact van deze initiatieven. 

 

  

                                                           
82 Hierbij dient vermeld dat de gegevens inzake de verwerking van afval in de verschillende landen niet 

overeenstemmen met deze inzake de productie van afval. Zo kan afval worden uit- en ingevoerd en neemt een 
afvalbehandelingsproces een zekere tijd in beslag, waardoor het gewicht van het afval kan verminderen (bv. door 
uitdroging). In 2006 werd in België in totaal zowat 30 miljoen ton afval verwerkt, dit is slechts ongeveer de helft van 
(het gewicht van) de totale afvalproductie (59 miljoen ton). 
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3.3. Vergelijking met de introductie van de ICT 

De vergroening van de economie is een ontwikkeling die voor bepaalde aspecten vergelijkbaar is 
met de introductie van de informatie- en communicatietechnologie vanaf de jaren 198083. De 
onderlinge gelijkenissen, maar zeker ook de verschilpunten kunnen toelaten een aantal lessen te 
trekken die moeten toelaten de arbeidsmarkt beter voor te bereiden op de komende 
ontwikkelingen84. Er zijn helaas echter, voor zover ons bekend, geen studies beschikbaar die de 
werkgelegenheidsimpact van de introductie van ICT in België hebben becijferd. 

3.3.1. Gelijkenissen 

Net als de vergroening van de economie was de introductie van ICT een grote uitdaging die niet 
alleen aanleiding gaf tot het ontstaan en de ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten, 
maar ook een belangrijke impact had op andere bedrijfstakken. Tevens werd niet alleen het 
professionele leven beïnvloed, maar ook het privéleven (gebruik van ICT in de thuisomgeving). 

ICT betreft niet alleen de praktische integratie in het dagelijkse leven (werk en privé), maar, 
gezien de technologische component ervan, ook innovatie. Ook de groene economie creëert 
aanzienlijke innovatiemogelijkheden. Hierdoor ontstaan nieuwe opportuniteiten voor de 
versterking van het concurrentievermogen en voor de uitvoer, en dus nieuwe kansen voor 
economische groei en werkgelegenheid. Dit is des te meer het geval daar het ontwikkelingen 
betreft die onomkeerbaar zijn en zich zullen voortzetten, wat aanzienlijke voordelen kan 
opleveren voor de landen die het voortouw nemen ("first-mover advantage"). 

Het ritme waarmee ICT zich verspreidde, was niet homogeen en verschilde van bedrijfstak tot 
bedrijfstak, maar ook tussen ondernemingen van eenzelfde branche. Het is overigens ook een 
proces dat geen eindpunt kent: steeds komen nieuwe mogelijkheden voorhanden, die vervolgens 
worden aangewend. 

Ook bij het begin van de ICT-revolutie was het moeilijk de impact ervan in te schatten op de 
werkgelegenheid. Er waren immers weinig statistische gegevens voorhanden over de precieze 
omvang, het belang per branche, welke arbeidskrachten precies betrokken waren, enz. Hierdoor 
was het ook niet aangewezen de bestaande econometrische modellen te gebruiken om de 
mogelijke gevolgen te ramen, aangezien deze gebaseerd waren op gegevens uit het verleden. 

Duidelijk is wel dat, net zoals verwacht kan worden bij de evolutie naar een groenere economie, 
de introductie van ICT tot gevolg had dat bepaalde jobs verdwenen (bv. productie-arbeiders 
werden vervangen door robots) en nieuwe functies ontstonden (bv. programmeurs, 
webdesigners, systeemanalisten, enz.). De grootste impact betrof echter banen waarvan de 
concrete taakinhoud veranderde en waarvoor - voorheen voldoende - vaardigheden 
voorbijgestreefd of nutteloos werden; het gaat dan bv. om secretariaatspersoneel (werk op pc in 
plaats van op een schrijfmachine), bankpersoneel (minder loketwerk door self- en pc-banking, 
meer individueel advies) en ontwerpers en architecten (gebruik van gespecialiseerde 
computerprogramma's in plaats van papier). Hieruit blijkt dat onderwijs en opleiding essentieel 
zullen zijn om de vergroening van de economie in goede banen te leiden. 

Ten slotte kan nog vermeld worden dat het gebruik van ICT voor een aantal beroepen telewerk 
mogelijk heeft gemaakt, dat ook kan bijdragen tot de vergroening van de economische activiteit. 
Door thuiswerk zijn immers minder verplaatsingen nodig, wat de brandstofbehoeften vermindert 

                                                           
83 De vergelijking gaat uiteraard niet volledig op: voor de vergroening van de economie dienen de productie- en de 

consumptiepatronen immers aangepast te worden. 
84 Deze sectie is deels gebaseerd op verschillende adviezen van de CRB en de NAR inzake de invoering van ICT. 
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en tot minder uitstoot leidt. Thuiswerk kan ook een gunstige invloed uitoefenen op de kwaliteit 
van het werk, aangezien het kan bijdragen tot een betere verzoening van het beroeps- en het 
gezinsleven. 

3.3.2. Verschillen 

Een belangrijk verschil tussen de introductie van ICT en de vergroening van de economie betreft 
de reden waarom deze ontwikkelingen plaatsvinden. In het geval van ICT gaat het om een 
evolutie die haar oorsprong vindt bij de individuele economische agenten: door het gebruik van 
ICT kunnen immers in het bedrijfsleven kostenbesparingen worden gerealiseerd, wordt algemeen 
(bij bedrijven, in het onderwijs, bij de overheid en in gezinnen) de efficiëntie verhoogd, enz. De 
vergroening van de economie, daarentegen, is een maatschappelijke noodzaak en essentieel voor 
de wereldgemeenschap, maar de benodigde aanpassingen zijn omwille van hun hoge kostprijs 
niet onmiddellijk rendabel voor de bedrijven en de individuen. De introductie ervan is dus minder 
vanzelfsprekend, maar vereist, zoals reeds werd vermeld in hoofdstuk 1, een grotere tussenkomst 
van de overheid, die de nodige maatregelen moet stimuleren en opleggen. De impact op de 
overheidsfinanciën is dus veel groter en directer. Nochtans is de budgettaire marge momenteel 
beperkt. 

Een tweede verschilpunt lijkt te zijn dat de vergroening, net als ICT, dan wel ingang zal vinden in 
alle segmenten van de maatschappij (bedrijven, gezinnen, overheid, onderwijs...) en alle 
bedrijfstakken van de economie, maar, in tegenstelling tot bij ICT, zal slechts een beperkt aantal 
ervan echt fundamentele veranderingen doormaken: vaak zal men dezelfde taken uitvoeren, zij 
het met andere, meer duurzame materialen en methoden. De invoering van ICT, daarentegen, 
had na verloop van tijd in zeer vele bedrijfstakken en in het onderwijs een fundamentele impact 
op de gebruikte werkmethode, en veranderde ook bij vele mensen een aantal aspecten van het 
gezinsleven (pc, domotica). 

 

3.4. Vergroening van de economie en kwaliteit van de banen 

Terwijl de aandacht inzake groene activiteiten momenteel vooral uitgaat naar de definitie van de 
groene banen en branches, naar de raming van hun omvang en naar de noodzakelijke 
aanpassingen aan de economische structuur en de arbeidsmarkt om deze nieuwe activiteiten 
optimaal te kunnen aanwenden, is er in het debat weinig belangstelling voor de kwaliteit van de 
aan deze nieuwe activiteiten verbonden werkgelegenheid. 

De overgang naar een groene economie moet nochtans samengaan met kwalitatieve banen: het 
is belangrijk dat werkgevers uit de private en de openbare sector zich bewust zijn van hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake personeelsbeheer en dat voor de uit de nieuwe 
activiteiten voortvloeiende banen op zijn minst dezelfde kwaliteitscriteria worden gerespecteerd 
als voor de bestaande banen. De creatie van nieuwe activiteiten mag niet gepaard gaan met 
minderwaardige banen, met slechtere arbeidsvoorwaarden en lagere bezoldigingen, of met 
contracten die minder zekerheid bieden. 

3.4.1. Naar een milieuvriendelijker management 

De vergroening van de economie verloopt zowel via de ontwikkeling van nieuwe en 
milieuvriendelijkere activiteiten als via de aanpassing van de consumptie- en productiemethodes. 
Bij de private en publieke producenten van traditionele goederen en diensten zal de wijziging van 
de productiemethodes geleidelijk aan gebeuren via de keuze van energiezuinigere uitrustingen en 
attitudes. Deze keuzes kunnen betrekking hebben op problemen die verband houden met de 
productie (grondstoffen, verwerking, verpakking, verkoop) of met de werkomgeving (verlichting, 
verwarming, isolatie, recyclage van afval, transportwijze van de werknemers naar het werk, 
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telewerk, enz.). Sommige ondernemingen hebben de milieuvereisten al geïntegreerd in hun 
werking, door middel van milieumanagement. In de andere bedrijven spelen de sociale partners 
een sleutelrol om rekening te houden met de milieu-uitdaging. 

Aangezien de consumenten zich bij hun aankopen steeds meer laten leiden door ethische en 
milieuargumenten, integreren de ondernemingen deze aspecten steeds vaker in hun beheer. De 
openbare besturen doen dit eveneens, bijvoorbeeld in het kader van duurzame openbare 
aanbestedingen. 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen houdt in dat zij niet louter succes 
nastreven op financieel vlak, maar ook op sociaal vlak en inzake het milieu. Dit betekent dat er 
volledig moet worden voldaan aan de van toepassing zijnde juridische verplichtingen, maar ook 
dat er nog een stap verder wordt gegaan en meer wordt geïnvesteerd in menselijk kapitaal en 
milieu. Maatschappelijk verantwoorde werkwijzen betreffen vooral de opleiding, gezondheid en 
veiligheid van de werknemers en het beheer van veranderingen. Ecologisch verantwoorde 
werkwijzen hebben betrekking op de keuze van de productietechnologieën, het beheer van de 
natuurlijke grondstoffen en het afvalbeheer 

Volgens een Franse studie (Guyonnaud en Willard, 2004) hoeft een dergelijke aanpak de 
economische prestaties niet te belemmeren: de ervaring met investeringen in ecologisch 
verantwoorde technologieën en commerciële methodes wijst erop dat ondernemingen hun 
concurrentiekracht kunnen vergroten en rechtstreekse productiviteitsresultaten kunnen boeken 
door verder te gaan dan louter de wettelijke vereisten. 

Milieumanagement is een vrijwillig initiatief dat ondernemingsgebonden (ze wordt dan op de 
productiesites ontwikkeld en kan bijvoorbeeld worden vertaald in een eco-audit) of 
productgebonden kan zijn (het product wordt zo ontworpen of verbeterd dat zijn impact op het 
milieu in alle fases van zijn levenscyclus wordt beperkt). De “bedrijfsaanpak” maakt het mogelijk 
om het personeel rond een gezamenlijk thema te mobiliseren, terwijl de “productaanpak” de 
mogelijkheid biedt om te innoveren en om de producten en de concurrentiekracht te verbeteren 
door aan de marktverwachtingen te voldoen of erop te anticiperen. In beide gevallen kan de 
aanpak worden gecertificeerd (bijvoorbeeld EMAS, ISO 14001, of de ecolabels)indien hij de 
geldende normen hieromtrent respecteert. Deze certificering waarborgt de kwaliteit van het 
ondernemingsinitiatief en kan leiden tot ruimere afzetmarkten en het aantrekken van nieuwe 
talentvolle medewerkers. 

Het EMAS-label (Eco-Management and Audit Scheme) is het milieubeheer- en milieu-
auditsysteem van de EU. Het bestaat sinds 1995 voor industriële ondernemingen en staat sinds 
2001 open voor alle (private en publieke) sectoren van de economie. 

Ondernemingen en organisaties die een EMAS-certificaat wensen te bekomen, moeten hun 
milieubeheersysteem aan een controle onderwerpen en hun milieuverslag laten valideren85. 
EMAS hecht bijzonder veel belang aan het respecteren van de wetgeving, het verbeteren van de 
milieuresultaten, de externe communicatie en de inspraak van het personeel. 

De EMAS-certificaten zijn nog niet in alle landen van de EU wijd verspreid. In 1997, het eerste jaar 
waarin de gegevens werden verzameld, was 90% van de in totaal 1.231 organisaties in de EU15 
met een EMAS-certificaat in Duitsland gevestigd. Daarna was er een sterke groei in Italië, Spanje 

                                                           
85 De EMAS-normen zijn dezelfde als die van ISO 14001. Om aan ISO 14001 te voldoen, moet het milieubeheersysteem 

aan een aantal voorwaarden voldoen. De onderneming moet de milieu-impact van haar activiteiten controleren en 
identificeren, haar milieubeheer continu verbeteren en een systematische werkwijze invoeren om 
milieudoelstellingen op te stellen, deze te bereiken en na hun verwezenlijking openbaar te maken. Een organisatie 
met een ISO 14001-certificaat kan in de praktijk een EMAS-registratie bekomen door haar milieuverslag te laten 
valideren volgens de hieromtrent geldende regels. In tegenstelling tot ISO 14001 vereist EMAS dat ze regelmatig 
informatie over haar milieuresultaten publiceert. 
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en Oostenrijk. In 2007 vertegenwoordigden deze drie landen samen met Duitsland 86% van de 
3.908 EMAS-gecertificeerde organisaties. België telde toen 42 erkende organisaties. 

De in april 2010 beschikbare statistieken op de EC-website betreffende EMAS vermeldden 
4.449 erkende organisaties in de landen van de EU27, waarvan 49 in België. In ons land stelden 
deze organisaties iets meer dan 16.000 personen tewerk. Het gaat grotendeels om ambtenaren 
(Europese Commissie, Europees Parlement, Rijksdienst voor pensioenen, FODs) en werknemers 
van een aantal grote private ondernemingen, met name VW Brussel, Du Pont de Nemours België 
en Burgo Ardennes. 

 

 
Tabel 21 – EMAS-certificatie in de landen van de EU in april 20101 

 
 

 Organisaties Tewerkgestelde werknemers 
 Aantal Procenten van het 

totaal 
Aantal Procenten van het 

totaal 
DE 1.372 30,8 809.427 57,4 
ES 1.217 27,4 166.842 11,8 
IT 1.035 23,3 103.327 7,3 
AT 255 5,7 71.818 5,1 
PT 76 1,7 11.044 0,8 
SE 75 1,7 29.467 2,1 
GR 67 1,5 21.054 1,5 
UK 62 1,4 67.339 4,8 
BE 49 1,1 16.065 1,1 
CZ 26 0,6 13.358 0,9 
FI 24 0,5 17.432 1,2 
HU 21 0,5 9.521 0,7 
PL 20 0,4 11.364 0,8 
FR 17 0,4 10.234 0,7 
IE 8 0,2 2.539 0,2 
NL 7 0,2 6.722 0,5 
     
EU27 4.449 100,0 1.408.937 100,0 
     

  
Bron: EMAS (http://ec.europa.eu/environment/emas/documents/articles_en.htm). 
1 De EU-landen die niet in deze tabel zijn opgenomen, tellen minder dan 5 gecertificeerde organisaties. 
 
 

3.4.2. Groene banen, kwalitatieve banen? 

Om groene banen als kwalitatief te kunnen beschouwen, moeten ze tenminste de kwaliteitseisen 
respecteren die aan alle banen worden opgelegd. 

Omdat de Verenigde Naties werkgelegenheid willen koppelen aan billijkheid (PNUE, 2008), 
hebben ze een ruime definitie voor groene banen aangenomen waarin het criterium van 
fatsoenlijke arbeid zoals bepaald door de Internationale Arbeidsorganisatie werd geïntegreerd: 
mannen en vrouwen moeten toegang kunnen hebben tot fatsoenlijk en productief werk in een 
kader van vrijheid, billijkheid, veiligheid en menselijke waardigheid. Fatsoenlijk werk combineert 
de betrachtingen van mensen inzake arbeid: hun betrachtingen om toegang te hebben tot werk 
tegen een correcte vergoeding en om te genieten van rechten, expressie- en erkenningsmiddelen, 
rechtvaardigheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 
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Het verslag van de Verenigde Naties over groene banen stelt echter vast dat in bepaalde gebieden 
van de wereld "een groot aantal banen dat als groen wordt beschouwd, dat in de praktijk niet is 
omdat onaangepaste werkmethodes schade berokkenen aan het milieu en arbeid die in groene 
branches wordt verricht niet altijd automatisch fatsoenlijk werk is. Zo maakt een groot aantal van 
de huidige banen in de recyclagesector het mogelijk om grondstoffen te recupereren en zo de 
druk op de natuurlijke rijkdommen te verminderen. De methodes die daarbij worden gebruikt zijn 
echter vaak vuil, gevaarlijk en complex, wat leidt tot grote schade aan het milieu en de 
gezondheid van de mens. Bovendien is de werkgelegenheid in deze sector eerder precair en zijn 
de lonen laag". 

In een Amerikaanse studie (Matera, 2009) wordt de vrees geuit dat men, in de haast om massaal 
groene banen te creëren, in de Verenigde Staten maar weinig oog heeft voor hun kwaliteit. Hij 
vermeldt dat de uurlonen van werknemers in bepaalde recyclage-installaties of fabrieken waar 
onderdelen voor de productie van windturbines worden geproduceerd, bijzonder laag zijn. 
Amerikaanse fabrieken die materiaal voor zonne- en windenergie produceren, zijn gestart met het 
delokaliseren van een deel van hun productie naar lagelonenlanden zoals China en Mexico. Dit 
spreekt de algemeen aanvaarde hypothese tegen dat er in dit type industrie hoofdzakelijk lokale 
banen zouden worden gecreëerd. De syndicalisatiegraad ligt in deze fabrieken trouwens lager, net 
als in bepaalde ecobouwbedrijven, wat soms te wijten is aan de vijandige houding van de 
werkgevers tegenover de vakbonden. 

In Europa wordt minder gevreesd dat nieuwe, aan het klimaatbeleid verbonden activiteiten banen 
van een povere kwaliteit opleveren. 

De thematiek van de kwaliteit van de werkgelegenheid werd immers fel bediscuteerd aan het 
einde van de jaren 1990 en werd op de Europese agenda voor de top van Lissabon in maart 2000 
geplaatst. Daar werd het streefdoel vastgelegd om Europa uit te bouwen tot "de meest 
concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld die in staat is tot duurzame 
economische groei met meer en betere banen en een hechte sociale samenhang". 

De kwaliteit van de werkgelegenheid werd in maart 2001 een horizontaal streefdoel van de 
Lissabonstrategie. Op de top van Laken, in december 2001, keurde de Europese raad een 
multidimensionale definitie van de kwaliteit goed, met tien hoofdlijnen: 1) de intrinsieke kwaliteit 
van de werkgelegenheid (bevredigend werk, werk dat aansluit bij de competenties van de 
personen, werk dat een gepast inkomensniveau waarborgt); 2) opleiding, vorming en 
ontwikkeling van de loopbaan; 3) gelijkheid tussen mannen en vrouwen; 4) gezondheid en 
veiligheid op het werk; 5) flexibiliteit en zekerheid (positieve houding tegenover veranderingen, 
begeleiding van transities, steun aan beroeps- en geografische mobiliteit; 6) inschakeling in en 
toegang tot de arbeidsmarkt; 7) organisatie van het werk en evenwicht tussen gezins- en 
beroepsleven; 8) sociale dialoog en inspraak van de werknemers; 9) diversiteits- en niet-
discriminatiebeleid; 10) algemene economische prestaties en productiviteit. 

Voor al deze dimensies waren kwantitatieve indicatoren (de zogenoemde "indicatoren van 
Laken") en statistische bronnen bepaald die in principe toelieten deze aspecten te becijferen. 
Bepaalde indicatoren konden echter tot op heden niet worden gemeten, bij gebrek aan geschikte 
meetinstrumenten. 

De bestaande indicatoren zijn berekend per land. De beschikbare opsplitsingen volgens 
activiteitstak zijn niet gedetailleerd genoeg om hieruit de groene banen en/of branches te kunnen 
isoleren. Om specifieke kwaliteitsindicatoren voor groene banen en/of branches op te stellen, zou 
er trouwens eerst een definitie moeten bestaan, wat, zoals we gezien hebben, nog niet het geval 
is. Bovendien moet opgemerkt worden dat het concept van de kwaliteit van de werkgelegenheid 
zoals het werd gedefinieerd in Laken, in bepaalde op vraag van de EC zelf gerealiseerde 
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publicaties in vraag wordt gesteld86. Hoewel dit concept rekening houdt met de veelheid aan 
aspecten van de kwaliteit van de werkgelegenheid door er zowel objectieve als subjectieve 
variabelen in op te nemen, kan het worden verbeterd door er bijvoorbeeld variabelen zoals het 
loon en de intensiteit van het werk of bepaalde aspecten inzake onderwijs en vorming in op te 
nemen. Omgekeerd omvat het algemene economische variabelen die niet rechtstreeks verband 
houden met de specifieke kenmerken van het werk of de werknemer. Nieuwe samengestelde 
kwaliteitsindicatoren werden opgesteld of worden momenteel uitgewerkt87, maar, hoewel ze 
opnieuw onderlinge vergelijkingen tussen de landen mogelijk maken, maken ze geen onderscheid 
tussen de activiteitstakken en a fortiori tussen groene en traditionele banen. 

 

 

  

                                                           
86 In het verslag "Employment in Europe in 2008" (EC, 2008), behandelt het vierde hoofdstuk de instrumenten om de 

kwaliteit van de werkgelegenheid te meten. 
87 Zie meer in het bijzonder Leschke et alli (2008). 
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4. OPLEIDING EN VAARDIGHEDEN 

Samenvatting 

In het licht van de vergroening van de economie zullen evenals de banen ook de gevraagde 
vaardigheden veranderen. De "groene" vaardigheden (nieuwe manieren van handelen, 
aangepaste productieprocessen, enz.) zullen met name de traditionele kennis aanvullen, die van 
essentieel belang blijft in de desbetreffende takken en die zelf moet worden gehandhaafd of 
versterkt.  

Het profiel van de werknemers in de milieu-industrie, dat wil zeggen van personen met een groene 
baan volgens de enge definitie, toont aan dat de vrouwen in de groene werkgelegenheid 
ondervertegenwoordigd zijn. 

De milieu-industrie blijkt ook uiteen te lopen in domeinen die hooggeschoolde profielen vereisen 
en laaggeschoolde domeinen. In de afvalverwerking is het aandeel van laaggeschoolde arbeid 
groter dan gemiddeld (42%). Aan het andere uiteinde beschikken de werknemers in de eco-
consulting vaker over een diploma van het hoger onderwijs (40%), terwijl het aandeel van de 
laaggeschoolden slechts 1% bedraagt. 

Uit een analyse voor België mag worden geconcludeerd dat de spreiding van de werkgelegenheid 
naar scholingsniveau voor de directe groene banen, gedefinieerd als banen in activiteiten met een 
ecologisch doel, al met al niet fundamenteel afwijkt van die voor de totale werkgelegenheid. De 
meeste werknemers hebben ten hoogste een diploma van het hoger secundair onderwijs in zowel 
de groene banen als de totale werkgelegenheid (respectievelijk 37 en 36%). Dat geldt evenzeer 
voor het aandeel van de hooggeschoolde arbeidskrachten uit het hoger onderwijs van het lange 
type (respectievelijk 14 en 15%). Daarentegen zijn er relatief meer laaggeschoolde werknemers te 
vinden in de directe groene banen dan in de totale werkgelegenheid en dit ten nadele van de 
houders van een diploma hoger onderwijs van het korte type.  

Verscheidene enquêtes wijzen reeds op tekorten aan arbeidskrachten in de milieugebonden 
bedrijfstakken. Die tekorten kunnen enerzijds samenhangen met de overgang naar technologieën 
met een lage koolstofemissie, zoals in de sector hernieuwbare energie, en anderzijds met de 
structurele behoefte aan technische profielen en meer generieke competenties, zoals reeds enkele 
jaren blijkt uit de lijsten met knelpuntfuncties in België.  

Het is nauwelijks mogelijk een rechtstreeks verband te leggen tussen basisopleiding en groene 
banen, maar men mag ervan uitgaan dat technische en wetenschappelijke profielen van cruciaal 
belang zullen zijn voor de ontwikkeling van die banen. Uit de onderwijsstatistieken blijkt dat de 
technische opleidingen in de industrie of de bouwnijverheid maar een beperkt succes hebben. 
Hoewel er verschillen merkbaar zijn tussen de taalgemeenschappen, wordt in de hogescholen de 
voorkeur gegeven aan economie of pedagogie boven technische of industriële richtingen. Aan de 
universiteit vertegenwoordigen de wetenschappelijke diploma’s (natuurwetenschappen, 
ingenieurs, enz.), afhankelijk van de gemeenschap, tussen 17 en 20% van het totaal.  

De vergroening van de Belgische economie vereist een uitbreiding van de inspanningen op het vlak 
van innovatie en onderzoek en ontwikkeling. Daartoe zijn meer onderzoekers nodig, vooral in de 
wetenschappelijke en technologische richtingen. België telde in 2007 25 doctorandi op 1.000 
jongeren van 25 tot 29 jaar, dat is iets minder dan het Europese gemiddelde (30 doctorandi op 
1.000 jongeren ) en ver achter Finland, dat in deze categorie de kampioen is met 138 doctorandi 
op 1.000 jongeren. 

Bij de overgang naar een groene economie speelt de voortgezette opleiding een cruciale rol. Ze 
maakt het mogelijk de basisvaardigheden aan te vullen met nieuwe, aan die overgang verbonden 
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kennis, en de werknemers van de bedrijfstakken met het grootste banenverlies een andere 
betrekking te verschaffen. De toegang tot opleiding is evenwel ongelijk verdeeld over de 
bedrijfstakken (de diensten, zoals telecommunicatie of de financiële dienstverlening profiteren 
daar meer van, terwijl minder dan 20% van de werknemers in de bouwnijverheid in 2005 een 
opleiding had gevolgd) en volgens het beroepsstatuut: in België nam 61% van de hooggeschoolde 
bedienden in 2007 aan een formele of informele opleiding deel, gevolgd door de laaggeschoolde 
bedienden. Slechts iets meer dan een vierde van de arbeiders volgde een voortgezette opleiding.  

De overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling hebben de opdracht "toe te zien" op de 
ontwikkeling van de beroepen en de vereiste vaardigheden om ze uit te oefenen, wat onontbeerlijk 
blijkt in een vergroenend economisch kader. Ze wijden zich ook aan het uitwerken van groene 
opleidingen, onder meer met de steun van de gespecialiseerde competentiecentra.  

 
De vergroening van de economie is één van de belangrijkste determinanten van de vraag naar 
competenties in de komende decennia. De overgang naar een koolstofarme economie is slechts 
mogelijk als de competenties, de creativiteit, het ondernemerschap en het innovatievermogen 
worden aangezwengeld. Tegen deze achtergrond zullen de gevraagde competenties zich moeten 
aanpassen aan de veranderende banen. Ongeacht de omvang van de netto banencreatie die de 
groene groei zal teweegbrengen, zal die groei niet massaal nieuwe beroepen in het leven roepen, 
maar voornamelijk aanleiding geven tot de aanpassing van de bestaande banen. In dit hoofdstuk 
worden de aspecten van het arbeidsaanbod behandeld. 

 

4.1. Aanpassing van de banen, aanpassing van de vaardigheden 

De groene groei zal leiden tot een herschikking van de arbeidskrachten tussen de door de groene 
groei gestimuleerde sectoren en de sectoren die integendeel zullen worden verzwakt, maar ook 
binnen de sectoren zelf. In het geval van de automobielsector, bijvoorbeeld, zal de herschikking 
intersectoraal zijn indien ze ertoe leidt dat de vraag van de gezinnen wordt geheroriënteerd naar 
andere, minder koolstofintensieve vervoerswijzen of transportdiensten, die van de werknemers 
andere competenties vergen; ze zal intrasectoraal blijven indien de milieueisen zuinigere 
voertuigen vooropstellen, waarvoor een aanpassing van de beroepen is vereist (Jolly et al., 2010). 
Zoals hierboven vermeld, zullen sommige bestaande beroepen verdwijnen, terwijl andere zullen 
moeten worden geherdefinieerd en ook nieuwe beroepen het licht zullen moeten zien. Volgens 
de UNEP (PNUE, 2008) wordt de meest significante en meest veralgemeende verandering die 
wordt teweeggebracht door de vergroening van de economie de herdefiniëring van een groot 
aantal banen in alle sectoren (vergroende banen). Alle beroepen, van het schoonmaakpersoneel 
tot de verantwoordelijken voor de installaties en logistiek, van de elektriciens tot de 
computerdeskundigen, van de metselaars tot de architecten, zullen inhoudelijk veranderen, met 
nieuwe vereisten inzake prestaties (bijvoorbeeld de energie-efficiëntie) maar ook inzake 
competenties. De nieuwe beroepen zijn veeleer zeldzaam: ze hebben grotendeels betrekking op 
consultancy inzake energie of milieu (energieadviseur, ecoconsultant of energiebeheerder). De EC 
(EC, 2009) vermeldt drie belangrijke aanpassingsmechanismen: ten eerste de overdracht van 
banen in de energieproducerende activiteiten naar banen die verband houden met de energie-
efficiëntie en met het terugdringen van het verbruik; ten tweede de overdracht van banen van 
het goederenvervoer over de weg en van de particuliere voertuigen naar het vrachtvervoer en het 
openbaar vervoer van personen; en ten derde de substitutie-effecten binnen de 
uitrustingsindustrieën (van de uitrustingssector voor fossiele energievormen naar de 
uitrustingssector voor hernieuwbare energie).  
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Een aantal specifieke factoren kenmerken de aan deze overgang verbonden uitdagingen 
(CEDEFOP88, 2009): 

- de snelheid van de overgang en de omvang van de nodige veranderingen indien de 
temperatuurstijging de volgende 15 jaar onder de 2 °C moet worden gehouden; 

- de onzekerheid in verband met de technologieën en het energietraject naar een koolstofarme 
economie (geen consensus van de deskundigen over de mix van energiebronnen, noch over de 
vereiste technologie om een welbepaalde doelstelling inzake emissieverlaging te bereiken), 
hetgeen leidt tot onzekerheid ten aanzien van het netto-effect op de sectorale 
werkgelegenheid; 

- de omvang van de sectoren die potentieel worden getroffen door de maatregelen om de 
klimaatverandering te temperen, als de EU de door haar vastgestelde doelstellingen wil 
bereiken. 

De in aantal banen uitgedrukte gevolgen van een dergelijke overgang vertonen tevens een 
gewestelijke dimensie, die het gevolg is van de verschillende uitgangspunten inzake 
klimaatomstandigheden, de kenmerken van de economische activiteit, evenals sommige aspecten 
van de lokale arbeidsmarkt. In een eerste fase kunnen de aanpassingen een minder gunstige 
invloed hebben op de laaggeschoolde dan op de hooggeschoolde werknemers. Deze laatsten 
zullen immers profijt trekken van de invoering van geavanceerde technologieën in het kader van 
de nieuwe activiteiten, terwijl de oudere technologieën achterhaald zullen zijn. Zo omvatten de 
beroepen die in trek zullen zijn in het kader van de vergroening van de Belgische economie de 
technische beroepen met een hoge toegevoegde waarde (landbouwingenieurs, scheikundige 
ingenieurs, elektriciens, technici, architecten, energieconsultants, wetenschappers, deskundigen 
inzake hernieuwbare energie, enz.). In een volgende fase van de overgang naar een koolstofarme 
economie - zodra de nieuwe technologieën op grotere schaal ingang vinden - zouden de 
lagergeschoolde werknemers arbeidsplaatsen moeten kunnen invullen die voortvloeien uit deze 
zogenaamde groene technologieën, op voorwaarde dat ze hiertoe een adequate opleiding 
hebben kunnen volgen, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsinterne stage (CRB/NAR, 2010). 
De extra banen zullen echter niet allemaal permanent zijn: de koolstofarme productietechnieken 
die momenteel een grotere arbeidsintensiteit vergen, zouden een ontwikkeling kunnen 
doormaken, waardoor die arbeidsintensiteit daalt als gevolg van de verbeterde productiviteit van 
de factor arbeid. Deze ontwikkeling dient niet als negatief te worden beschouwd, zoals benadrukt 
door Morriss et al. (2009), aangezien ze kan bijdragen tot prijsverlagingen en tot een grotere 
toegankelijkheid van het ecologische alternatief, of nog tot het bevorderen van de ontwikkeling 
van nieuwe technologieën, die nieuwe investeringen en bijgevolg de werkgelegenheidscreatie in 
de hand werken. Dit voorbijgaande effect treedt ook op wanneer de oude kapitaalvoorraad wordt 
vervangen door een nieuwe voorraad die nieuwe, groene technologieën impliceert; de 
kapitaalinvesteringen - en de werkgelegenheid - zullen vervolgens in een langzamer tempo 
groeien. Deze ontwikkelingen maken de invoering van voorwaarden die de overgangen op de 
arbeidsmarkt vlotter doen verlopen, des te noodzakelijker. 

  

                                                           
88  Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. 
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Herstructurering van productiesites en bijscholing van de arbeidskrachten 

In het licht van de nakende sluiting van de scheepswerf van Lindoe in Denemarken en de 
duizenden banen die erdoor verloren zouden gaan, werd de hernieuwbare energie offshore 
aangegeven als een veelbelovende sector waarin de installaties met minimale inspanning 
hergebruikt zouden kunnen worden, dankzij de aanwezigheid van dokken, uitrustingen voor 
zwaar transport, kranen, pakhuizen, enz. De arbeidskrachten kunnen eveneens opnieuw worden 
ingeschakeld dankzij de technische basiscompetenties waarover ze beschikken. Het "Lindoe 
Offshore Renewable Centre" werd door in de energiesector actieve ondernemingen opgericht, in 
samenwerking met de lokale, regionale en nationale overheden. Het Centrum is in staat de 
competentiebehoeften in de hernieuwbare-energiebranches offshore aan te geven. 

In Aquitaine (Frankrijk) werd de productiesite van Ford overgenomen door een Duitse 
vennootschap, waardoor ruim duizend banen konden worden gered, met name voor de 
ontwikkeling van de fabricage van windturbines. De kennis van de werknemers ligt ten grondslag 
aan hun specialisatie in de productie van turbines. Het industriepark bereidt zijn omvorming tot 
ecopark voor ecobouw en nieuwe vormen van energie voor, waarin op dat terrein actieve 
ondernemingen zullen worden samengebracht. Een aan het ecopark gehecht in eco-activiteiten 
gespecialiseerd opleidingscentrum wordt ontwikkeld. 

 

De behoeften aan competenties die verband houden met de groene groei, kunnen worden 
onderverdeeld in drie categorieën: 

- Geen of weinig nieuwe competenties, hetzij omdat de duurzame ontwikkeling reeds in de 
beroepen is vervat (de milieuberoepen, water, sanering), hetzij omdat de impact op de 
beroepen beperkt zal zijn; 

- Meer transversale competenties, die gepaard gaan met een algemene bewustwording ten 
aanzien van de ecologische activiteiten, ecologisch design, enz. Globaal genomen, zullen de 
competenties die nuttig zijn voor de bestaande beroepen een grotere groene voetafdruk 
hebben; 

- Nieuwe, grondige competenties als gevolg van nieuwe normen of nieuwe productieprocessen, 
eigen aan bepaalde beroepen, waardoor deze beroepen veranderen zonder de technische 
basiskennis in vraag te stellen. 

Voor het merendeel vervolledigen de "groene" competenties de sectorale technische 
vaardigheden, die van essentieel belang blijven in de ogen van de professionelen van de 
betrokken sectoren, en die zelf moeten worden gehandhaafd of versterkt (Jolly et al., 2010). Ook 
hier kan een vergelijking worden gemaakt met de ICT-sector, met de opkomst van nieuwe 
beroepen maar vooral met de aanpassing van de processen op alle niveaus. De volgende tabel 
illustreert de aard van de aanpassing van de vereiste competenties in een aantal activiteiten. 
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Tabel 22 - Aanpassing van de competenties in een aantal milieugerelateerde activiteiten 
 

Activiteit Aanpassing van de competenties 
Recycling/afvalverwerking De snelle technologische veranderingen in dit domein kunnen een 

toenemende behoefte aan nieuwe competenties doen ontstaan 
Bouw De traditionele generieke competenties zijn noodzakelijk, maar de 

beroepen zullen aanvullende kennis vergen, bv. inzake hernieuwbare 
energie, ecologische installaties of diagnosetechnieken.  

Producten van 
hernieuwbare oorsprong1 
("bio-based products") 

De moderne biotechnologie vraagt om hooggekwalificeerde werknemers, 
met een hoogtechnologische kennis.  

Energetische efficiëntie De wetgeving, zoals de Europese richtlijn inzake de energieprestaties van 
gebouwen, zal onder meer een belangrijke vraag naar energieconsultants 
creëren. 

Ecologisch transport De normen inzake benzinebesparingen zullen een grote vraag doen 
ontstaan naar voertuigen op aardgas, LPG of biologische brandstoffen, of 
naar hybride voertuigen, en dus naar groenere competenties. 

  
Bron: EC. 
1 Ongerekend biologische landbouwproducten. 
 
 

Het belang van bepaalde specifieke vaardigheden die eigen zijn aan de groene economie, kan 
echter niet worden onderschat, met name de kennis inzake duurzame materialen, de 
koolstofafdruk, de meting van de invloed op het milieu, enz., waarvoor wetenschappelijke 
profielen nodig zijn. Zoals benadrukt door de CRB en de NAR in hun tweede advies over de groene 
banen (2010), moeten niet alleen de bestaande productieprocessen worden verbeterd, maar ook 
nieuwe ecologische producten en diensten worden ontwikkeld; als België de noodzakelijke 
overgang naar een groene economie wil waarmaken, zal het land zijn innovatie-inspanningen in 
het algemeen en de ecologische innovatie in het bijzonder moeten intensiveren. Behalve de 
interne bedrijfsmiddelen, vergt die innovatie volgens de raden tevens een groeiende interactie 
met externe kennisbronnen (kennisinstellingen), aangezien de ondernemingen steeds minder in 
staat zijn om alleen alle vereiste kennis te ontwikkelen. Wetenschappelijke profielen zijn 
onontbeerlijk voor de ontwikkeling van kennisintensieve en hoogtechnologische sectoren, die niet 
alleen een belangrijke rol spelen in de strijd tegen het broeikaseffect en de klimaatverandering, 
maar die ook van cruciaal belang zijn voor het groeipotentieel van de economie en derhalve ook 
voor de werkgelegenheid. Wat de toepassingen betreft, kan de beschikbare technologie zonder 
gekwalificeerde ondernemers en competente werknemers niet worden aangewend noch de 
verwachte ecologische winst en het economische rendement opleveren.  

Behalve de specifieke kennis benadrukt het CEDEFOP (2009) ook het belang van de generieke 
competenties in de groene banen, en in het bijzonder: 

- de ondernemingsgeest om de kansen van de koolstofarme technologieën te grijpen; 

- de beheerskwaliteiten, om ervoor te zorgen dat de processen tegemoet komen aan de 
behoeften inzake aanpassing aan de klimaatuitdaging; 

- het vermogen om te leren en te innoveren; 

- het vermogen om te werken in een netwerk; 

- het consultancyvermogen (de consumenten adviseren over de groene oplossingen). 
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Het volgende schema - dat gebaseerd is op de milieu
voorstelling van de vereiste competenties (kaders) tijdens de verschillende invoeringsfasen van 
een nieuwe of verbeterde technologie (cirkels). Het uitgangspunt is de mogelijkheid om een 
wetenschappelijke of technische vooruitgang om te zetten in een of andere toepassingsvorm. 
Hiertoe is een combinatie van competenties vereist die verband houden met zowel 
milieuwetenschappen als technische oplossingen. De volgende fase is de mogelijkheid om het 
product of de dienst te verkopen, dankzij commerciële vaardigheden gekoppeld aan een degelijke 
technische kennis van het product. Ten slotte vergt de levering van het product of de dienst een 
groot aantal beheers- en technische competenties van een hoog ni
dienst voldoet aan de vereisten van de verbruiker. Anderzijds dienen de verbruikers in staat te zijn 
hun noden te formuleren en aan te geven of al dan niet aan hun noden is voldaan. In dit verband 
spelen zowel de verbruikers als de ondernemingen een sleutelrol in de overgang naar een groene 
economie, door een aanpassing van hun gedrag in de goede richting, dat wil zeggen in de groene 
richting. 
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4.2. Huidige en toekomstige vaardigheden in België en in de EU 

4.2.1. Profiel van de werknemers 

Aan de hand van enkele - tot dusver nog schaarse - studies kan het opleidingsprofiel van de 
werknemers in de milieu-industrie worden bepaald, dat wil zeggen het profiel van diegenen die 
een groene baan volgens de enge definitie hebben.  

De OESO (OECD, 2004) stelt een opsplitsing van deze banen voor op basis van het 
opleidingsniveau voor een selectie van vijf Europese landen: Oostenrijk, Duitsland, Nederland, 
Zweden en Spanje. Hieruit blijkt dat de milieu-industrie is gepolariseerd tussen domeinen 
waarvoor hooggekwalificeerde profielen en andere waarvoor laaggekwalificeerde profielen 
vereist zijn.  

In de afvalverwerking zijn de laaggeschoolde arbeidskrachten talrijker dan gemiddeld (42%), 
terwijl de middengeschoolde werknemers - die de helft van de bedrijfstak vertegenwoordigen - 
nog talrijker zijn. De overige traditionele activiteiten van de milieu-industrieën (bestrijding van 
milieuverontreiniging) hebben een meerderheid van middengeschoolde werknemers en 12% 
werknemers die een opleiding aan een technische hogeschool89 hebben gevolgd, wat meer is dan 
gemiddeld in de economie. De profielen die hier worden gevraagd, zijn dus niet fundamenteel 
verschillend van die in de belangrijkste traditionele industriële sectoren, met relatief 
laaggeschoolde werknemers voor de courante werkzaamheden en met leidinggevend 
kaderpersoneel en geschoolde technici, die doorgaans goed zijn voor een derde van de 
arbeidskrachten, om bepaalde activiteiten op te zetten of te ontwikkelen. Op het gebied van 
milieuconsultancy90 lijkt de werkgelegenheid meer gekwalificeerd. De ondernemingen die in deze 
tak actief zijn, hebben de neiging om meer gediplomeerden van het hoger onderwijs (40%) aan te 
werven, tegen slechts 1% laaggeschoolde werknemers.  

  

                                                           
89  Zoals de in Duitsland bestaande technologische instellingen. 
90 De milieuconsultant (die opgeleid is in milieu en communicatie) speelt onder meer een ondersteunende rol in de 

besluitvorming, de bemiddeling en het veranderingsproces. Hij bevordert de dialoog en de samenwerking tussen de 
verschillende milileuactoren, en levert een bijdrage tot de structuur- en mentaliteitswijziging (bron: ABECE). 
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subjectieve - definitie van de groene activiteiten ruimer of integendeel nog beperkter was 
geweest; dit blijkt uit de voorgaande grafiek als men bepaalde activiteiten gedetailleerd bekijkt.  

De opsplitsing van de werkgelegenheid naar geslacht en scholingsniveau brengt bepaalde 
specifieke kenmerken van groene banen aan het licht. Het aandeel van de vrouwen in de totale 
werkgelegenheid kwam in 2000 op 42,5% uit, terwijl het slechts 27,8% bedroeg in de 
milieugebonden directe werkgelegenheid of 34,7% indien de indirecte banen worden 
meegerekend. De mannen blijken dus oververtegenwoordigd te zijn in de groene banen.  

Meer in detail zijn de werknemers met een diploma van het hoger secundair onderwijs, wat 
betreft het scholingsniveau, het talrijkst, zowel in de milieu-industrie, met een aandeel van 37,1% 
(directe banen), als in de totale economie (36%). Een verschil kan worden vastgesteld voor de 
werknemers met een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (in hogescholen); ze 
maken 16,4% van de totale werkgelegenheid uit, tegen slechts 12,4% van de milieugebonden 
directe werkgelegenheid. Wat de werknemers met een diploma van het hoger onderwijs van het 
lange type betreft; hun gewicht in de milieugebonden directe werkgelegenheid (13,9%) leunt 
dicht aan bij het gemiddelde (14,6%). Ten slotte zijn houders van een getuigschrift van het lager 
en van het lager secundair onderwijs verhoudingsgewijs in ruimere mate te vinden in de 
milieugebonden directe banen dan in het totale aantal banen (12,8 en 23,9% tegen 11,7 en 
21,3%). Wanneer de gegevens over het geslacht en het scholingsniveau worden gekruist, komt 
men tot de interessante vaststelling dat de vrouwen die in de milieu-industrie werken, relatief 
beter geschoold zijn. Meer dan een derde van de mannen met een groene baan is laaggeschoold 
(maximaal lager of lager secundair onderwijs), tegen een vierde van de vrouwen. De aldus 
opgetekende verschillen zijn toe te schrijven aan het uitgeoefende type activiteiten.  

 
Tabel 23 - Opsplitsing van de werkgelegenheid naar geslacht en scholingsniveau in België in 20001 
(in procenten) 
 

  Milieugebonden 
directe 

werkgelegenheid 

Milieugebonden 
directe en indirecte 

werkgelegenheid 

Totale 
werkgelegenheid 
in de economie 

Totaal Lager 12,8 11,4 11,7 
 Lager secundair 23,9 21,7 21,3 
 Hoger secundair 37,1 36,8 36,0 
 Hoger korte type 12,4 13,9 16,4 
 Hoger lange type 3,3 3,6 3,6 
 Universiteit 10,6 12,5 11,0 
Mannen Lager 13,0 12,5 12,7 
 Lager secundair 25,1 24,1 23,5 
 Hoger secundair 36,2 36,1 36,0 
 Hoger korte type 10,6 11,0 12,1 
 Hoger lange type 3,5 3,5 3,6 
 Universiteit 11,6 12,7 11,9 
Vrouwen Lager 9,5 9,3 10,3 
 Lager secundair 16,6 17,3 18,3 
 Hoger secundair 39,8 38,1 36,1 
 Hoger korte type 19,5 19,4 21,9 
 Hoger lange type 3,5 3,8 3,5 
 Universiteit 11,0 12,0 9,5 

  
Bron: Sissoko en Van den Cruyce (2009). 
1 Beschikbaar jaar voor de voor de anlyse gebruikte input-outputtabellen. 
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Een andere analyse met betrekking tot hernieuwbare energie in Duitsland (Kuwan, H., 2008) 
brengt bepaalde interessante resultaten aan het licht in verband met de verwachte veranderingen 
in de behoeften aan algemene en sectorspecifieke competenties. De volgende grafiek toont in de 
ordinaat het huidige niveau van de behoeften in verschillende competentiedomeinen, en in de 
abscis het verwachte niveau van deze behoeften in de drie eerstvolgende jaren91. De belangrijkste 
algemene competenties zijn de klantgerichtheid, de snelle aanpassing aan bepaalde taken, de 
permanente opleiding, de algemene kennis van de bedrijfsprocessen, de ondernemingsgeest en 
de kennis van internet als informatiebron: deze vaardigheden kregen een notering tussen 3 (vrij 
hoog) en 4 (zeer hoog)92. Voor de drie komende jaren wordt de sterkste stijging van de behoeften 
verwacht inzake klantgerichtheid. Wat betreft de behoeften aan specifieke competenties in de 
sector van hernieuwbare energie, werden de volgende aspecten op het ogenblik van de enquête 
als belangrijk beschouwd: systeemconsultancy (de verbruikers op de hoogte kunnen brengen van 
de bestaande technologieën), een goede kennis van de overheidssubsidies, advies inzake de 
verlaging van het energieverbruik. De behoeften aan competenties inzake diagnose en verhelping 
van technische problemen op afstand, die op het ogenblik van de enquête niet als zeer hoog 
werden beschouwd, zouden in de eerstvolgende jaren moeten toenemen (ze bereiken niveau 5). 

  

                                                           
91 De enquête werd gehouden in 2004 bij 334 ondernemingen. 
92 De huidige behoeften aan competenties kregen een beoordelingscijfer van 1 (zeer laag) tot 4 (zeer hoog) en de 

toekomstige behoeften van 1 (sterke daling) tot 7 (sterke stijging). 
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aantal domeinen. Volgens een enquête die door de EWEA op Europees niveau werd uitgevoerd 
(2009), zijn deze tekorten scherper voor beroepen die een zekere graad van ervaring en 
verantwoordelijkheid vergen: zo maken de fabrikanten melding van een tekort aan ingenieurs en 
kandidaten voor de onderhouds- en beheerswerkzaamheden van de site; de projectontwikkelaars 
inzake windenergie hebben een grotere behoefte aan projectbeheerders die onder meer een 
specifieke kennis hebben van het land en van windenergie en die tevens beschikken over  
onderhandelingsvaardigheden (noodzakelijk voor het verkrijgen van bouwvergunningen); ook 
andere financiële of commerciële profielen zijn soms moeilijk te vinden. De bevraagde 
ondernemingen zijn het erover eens dat het probleem van de tekorten veeleer van kwantitatieve 
aard is, omdat een onvoldoende aantal studenten de vereiste studies volgt aan de Europese 
universiteiten. Sommige ondernemingen vermelden het feit dat de pas afgestudeerden vaak nood 
hebben aan een aanvullende specialisatie om in de windenergiesector te kunnen werken. In de 
meeste gevallen wordt de opleiding door de onderneming zelf georganiseerd. Er wordt ook 
melding gemaakt van lacunes op het niveau van het secundair onderwijs, waar de omvang en de 
kwaliteit van de cursussen die handelen over windenergie (werking en onderhoud, gezondheid en 
veiligheid, logistiek en sitebeheer) ontoereikend of zelfs onbestaand zijn. De vereiste 
competenties kunnen echter verschillen van het ene land tot het andere, en soms van de ene 
regio tot de andere, hetgeen een aanvullend probleem vormt inzake mobiliteit van de 
arbeidskrachten. Een andere klacht heeft betrekking op de laattijdige informatie met betrekking 
tot de carrièremogelijkheden in de sector van de hernieuwbare energie, die de studenten (van het 
secundair of hoger onderwijs) slechts bereikt wanneer ze hun studies reeds hebben aangevat, 
maar dit is ook grotendeels te wijten aan het communicatiebeleid van de sector.  

De DYSER-enquête op Waals niveau in de sector van de hernieuwbare energie bevestigt in grote 
lijnen deze resultaten: ongeveer de helft van de bevraagde actieve ondernemingen ondervinden 
moeilijkheden om binnen een redelijke termijn opgeleide medewerkers aan te werven. Wat de 
ingenieurs betreft, zijn de ondernemingen die actief zijn in innoverende technologische domeinen 
zich ervan bewust dat de gevraagde technische expertise bij aanwerving een aanvullende 
opleiding vergt. De problematiek leeft nog sterker bij de arbeiders en technici. Een andere studie 
op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Pollet, 2008) met betrekking tot 
"energiebewust bouwen" wijst op moeilijkheden die de ondernemingen ondervinden om 
geschoolde arbeidskrachten te vinden, of het nu gaat om de aanwerving van competente 
profielen of om het actualiseren van de competenties bij hun eigen personeel, soms ten nadele 
van de arbeidstijd in de kleine ondernemingen en nog meer bij de individuele zelfstandigen. De 
miskenning van de gelijkenissen in termen van vereiste competenties tussen traditioneel en 
energiebewust bouwen kan een rem zetten op deze opleidingsinspanningen. Deze resultaten 
worden bevestigd door een andere analyse in verband met opleiding en duurzaam bouwen in 
Brussel (Ecores, 2008); ze toont aan dat er vandaag de dag een groot aantal installateurs en 
vakmensen ontbreekt die aandacht hebben voor en opgeleid zijn op het gebied van hernieuwbare 
energie, energiebeheersing en milieubewust bouwen. 

De specifieke tekorten in bepaalde sectoren zoals in de hernieuwbare energie, die tot uiting 
komen in onderzoek bij werkgevers, komen bovenop of versterken de al sinds een aantal jaren 
bestaande structurele tekorten in België. De gewestelijke lijsten van knelpuntberoepen, 
gebaseerd op waargenomen mismatches, wijzen op het overwicht in Vlaanderen van de tekorten 
inzake schoonmaakpersoneel (15.315 vacatures waarvan 75,5% ingevuld werd) en technische 
beroepen (6.376 ontvangen vacatures waarvan 69,5% ingevuld werd). In Wallonië was in 2009 het 
aantal niet-ingevulde vacatures het hoogst in de commerciële beroepen (vertegenwoordigers) 
met 6.301 vacatures en een gemiddelde vervullingsgraad van 79,1%93. De technische beroepen 
nemen de tweede plaats in. De meeste technische beroepen in Vlaanderen hebben te lijden van 
een kwantitatief tekort aan arbeidskrachten, vaak gevolgd door een tekort van kwalitatieve aard, 
dat dan verband houdt met hun profiel. Voor het schoonmaakpersoneel zijn het de 
                                                           
93  1.315 van de 6.301 ontvangen vacatures werden niet ingevuld. 
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arbeidsvoorwaarden die de tekorten verklaren. In Brussel zijn de meeste knelpuntberoepen 
geconcentreerd in de dienstverlening, met de administratieve functies op kop. Actiris ontving 
1.454 vacatures voor deze functies, 57,8% werd ingevuld. Dit percentage kan sterk verschillen van 
beroep tot beroep. Het niet invullen van een vacature is niet enkel te wijten aan een gebrek aan 
kandidaten, maar tevens ook het intrekken van de vacature om diverse redenen. 

De vergroening van de banen zal de behoefte aan dit type van profielen nog verscherpen, 
aangezien talrijke aangepaste beroepen, onder meer in de bouw en de industrie, een belangrijk 
potentieel van groene banen vormen, als gevolg van de aanzienlijke investeringen in rationeel 
energiegebruik die nog noodzakelijk zijn. De behoefte aan opleiding is aanwezig op alle niveaus, 
terwijl het aanbod van permanente opleiding nog te schaars is en de basisopleiding niet lijkt 
tegemoet te komen aan de huidige eisen van de markt; hiertoe is het dringend noodzakelijk dat 
opleiders worden gevormd, zodat het aanbod kan voldoen aan de vraag. Bovendien bestaan er 
belangrijke belemmeringen voor de deelname aan de opleidingen, vooral voor vaklui die een baan 
hebben: het tijdsgebrek en de kosten.  

 
Tabel 24 - De knelpuntberoepen in 2009  
(aantal overeenstemmende vacatures, beheerd door de overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling; tussen 
haakjes: vervullingsgraad) 
 

 Vlaanderen Wallonië  Brussel  
Totaal 55.790 (75,5) 24.666 (80,7) 5.445 (54,2) 
Kader- en 
communicatiefuncties 

1.139 (63,0) 1.272 (81,2) 258 (49,2) 

Onderwijzend personeel1 5.189 (80,1) 1.076 (79,1) 681 (81,8) 
Beroepen van de medische en 
sociale sector en van de 
personenzorg 

5.108 (80,1) 2.611 (70,9) 270 (51,1) 

Administratieve functies 2.198 (75,0) - 1.454 (57,8) 
Commerciële functies 3.015 (63,0) 6.301 (79,1) 976 (39,3) 
Beroepen in de informatica 1.242 (73,9) 1.316 (81,7) 554 (42,6) 
Technische beroepen 6.376 (69,5) 5.561 (83,2) 542 (48,2) 
Beroepen in de bouw 5.901 (76,4) 4.179 (85,3) 160 (62,5) 
Beroepen in het transport en 
de logistiek 

2.345 (82,1) - 82 (53,7) 

Beroepen in de horeca en het 
toerisme 

3.213 (77,1) 1.160 (80,7) 373 (56,3) 

Ambachtelijke beroepen 1.524 (80,9) 1.120 (82,5) 24 (50,0) 
Schoonmaakpersoneel 15.315 (75,5) - - 
Land- en tuinbouw 2.218 (85,1) - - 
Andere2 1.007 (65,7) 70 (80,0) 71 (54,9) 
    

  
Bronnen: Actiris, FOREM, VDAB. 
1 Een Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bepaalt de lijst van de beroepen waarvoor 

een tekort bestaat voor het schooljaar 2008-2009. 
2 Opticiens, monitoren voor rijscholen, dierenartsen, bewakers, enz. 

 
 

De analyses van FOREM (2006 en 2009) vestigen de aandacht op drie grote veranderingsfactoren 
in de verschillende bedrijfssectoren: economische, technologische en wetgevende (of 
reglementaire) factoren. De volledig nieuwe beroepen zijn zeldzaam, er vindt veeleer een evolutie 
plaats van de competenties en kwalificaties die men nodig heeft om een beroep te kunnen 
uitoefenen. Zo maakt bijvoorbeeld ITC integraal deel uit van de meeste beroepen, hetgeen een 
grotere kennis van de werknemers met zich brengt. De algemene verhoging van het 
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competentieniveau lijkt de regel te worden. De werknemer dient te beschikken over technische 
vaardigheden die de ontwikkeling volgen van de binnen de onderneming gebruikte technologieën 
evenals van de economische omgeving, maar tevens over competenties die zich aanpassen aan de 
wetgeving en regelgeving die van toepassing zijn op de sector. De milieunormen vereisen een 
nieuwe kennis, onder meer in de glassector waar het productieapparaat verandert, in de 
automobielsector met de invoering van hybride motoren op de markt (verplichte kennis van de 
hydraulica, hoogspanningsstroom, elektromagnetisme, enz.), de grafische sector (kennis van de 
gevaren en verwijdering van chemische stoffen) en de houtsector (duurzame ontginning). Zo 
worden opleiding en onderwijs meer dan ooit essentiële factoren voor de huidige en toekomstige 
werknemers. 

4.2.3. Verloop van de vraag naar en het aanbod van vaardigheden 

De meest recente vooruitzichten van het CEDEFOP (2010b) met betrekking tot de vraag naar en 
het aanbod van competenties in Europa tegen 2020 geven aan dat de vraag naar competenties (in 
termen van formele kwalificaties) verder zou moeten toenemen. De aard van de industriële en 
technologische veranderingen verhoogt immers de vraag in de categorieën van de 
hooggeschoolde en middengeschoolde banen, ten nadele van de laaggeschoolde banen. Bijgevolg 
wordt verwacht dat de vraag naar hooggekwalificeerde personen in de EU - in de studie gemeten 
aan de hand van de werkgelegenheid van de personen van 15 jaar en ouder - met ongeveer 16 
miljoen personen zal toenemen, terwijl de vraag naar laaggekwalificeerde werknemers zou 
afnemen met circa 12 miljoen personen. Zo zal het percentage van de banen waarvoor een hoog 
kwalificatieniveau is vereist, stijgen van 29% in 2010 tot ongeveer 35% in 2020, terwijl het aantal 
banen voor laaggeschoolde personen zal afnemen van 20% naar 15%. Het percentage 
middengeschoolde personen zal significant blijven, met 50%, na een toename van hun aantal met 
4 miljoen. Al met al zal de werkgelegenheid aangroeien van 220 miljoen personen in 2010 tot 
227 miljoen in 2020. In België zal de vraag naar hooggekwalificeerde werknemers met ongeveer 
300.000 eenheden toenemen in tien jaar tijd, ten nadele van de laaggeschoolden. Zo zal het 
aandeel van de banen waarvoor een hoog kwalificatieniveau is vereist, oplopen van 40% in 2010 
tot 47% in 2020, terwijl het aandeel van de laaggeschoolde banen zal teruglopen van 20% tot 
13%, na een afname met 300.000 eenheden. Zoals gemiddeld in de EU, zal het aandeel van de 
middengeschoolde banen stabiel blijven op 40%. Deze behoefte aan hogere competenties vindt 
men ook terug in een economie die sterker is gericht op een groene groei, waarvoor ecologische 
innovaties vereist zijn die nadien moeten doorsijpelen naar de werkplek. 

Zullen de Europese burgers over de nodige competenties beschikken? De vooruitzichten inzake 
het aanbod van vaardigheden op middellange termijn wijzen op een forse toename van het 
aandeel van de hooggeschoolde beroepsbevolking. Omgekeerd zou het aantal laaggeschoolde 
personen in alle Europese landen moeten afnemen. De afgelopen jaren vertoonde het aandeel 
van de hooggeschoolde bevolking in de meeste Europese landen een constante stijging, en het 
centrale scenario verwacht dat de Europese beroepsbevolking in de leeftijd van 15 jaar en ouder 
met een hoog kwalificatieniveau tussen 2010 en 2020 nog verder zal toenemen met 15 miljoen 
personen, en 33% van de totale arbeidskrachten zal vertegenwoordigen in 2020, tegen 27% in 
2010. In België zou het gaan om 330.000 extra personen, zodat de hooggeschoolden met 45% van 
de totale beroepsbevolking de meerderheid zouden vertegenwoordigen, tegen 39% in 2010. De 
middengeschoolden, daarentegen, zullen nog steeds het grootste deel van de beroepsbevolking 
van de EU blijven uitmaken in 2020 (de helft). In België zou het voor deze categorie slechts gaan 
om 80.000 extra personen in tien jaar tijd, en zouden ze 41% van de totale beroepsbevolking 
vertegenwoordigen in 2020. Daarentegen neemt het aantal laaggeschoolde personen 
voortdurend af, en dit zowel in absolute als in relatieve cijfers, met de intreding van 
hogergeschoolde jongeren op de arbeidsmarkt en de uittreding van talrijke lagergeschoolde 
ouderen (op basis van de standaarddefinitie van het hoogst behaalde diploma). Tussen 2010 en 
2020 zal het aantal laaggeschoolde actieve personen in België afnemen met 330.000 eenheden. In 
2020 zou het percentage laaggeschoolde arbeidskrachten 14% moeten bedragen, tegen 21% in 
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op de arbeidsmarkt te positioneren, het is ook een factor die de banen van de toekomst kan 
vormgeven, en die een actieve bijdrage k
respect voor het milieu. 

Het dient opgemerkt dat de cijfers met betrekking tot de onevenwichtigheden niet te letterlijk 
moeten worden geïnterpreteerd. De tendensen van het aanbod (hoog opleidingsniveau van d
beroepsbevolking) en van de vraag (toegenomen aanwending van die arbeidskrachten) zijn 
moeilijk nauwkeurig te bepalen, en hun wisselwerking is complex (CEDEFOP, 2010
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4.3. Basisopleiding 

De basisopleiding en de voortgezette opleiding behoren tot de belangrijkste hefbomen van de 
economische groei, aangezien ze fundamentele elementen vormen voor het behoud en de 
versterking van de technologische voorsprong van de ondernemingen die een krachtig 
innovatieapparaat hebben ontwikkeld of wensen te ontwikkelen. Dit is van toepassing in de 
context van de vergroening van de economie, die grote vorderingen vergt op het gebied van 
ecologie of productieprocessen. Op micro-economisch niveau speelt de basisopleiding een 
cruciale rol in de positionering van de individuele personen op de arbeidsmarkt, zoals onder meer 
uitvoerig werd onderzocht in het thematisch verslag van de HRW over de inschakeling van 
jongeren op de arbeidsmarkt (2009). Hoe hoger het bereikte studieniveau, hoe kleiner de kans om 
werkloos te blijven een jaar na het verlaten van de school, waarbij sommige studierichtingen 
meer kansen op inschakeling bieden dan andere. 

4.3.1. Secundair onderwijs 

De vergroening van de economie biedt tewerkstellingsmogelijkheden voor de 
hooggekwalificeerde profielen, maar tevens voor de lagergeschoolden of voor de manuele 
beroepen, en is trouwens een middel om die laatste profielen te herwaarderen. Momenteel zijn 
de gediplomeerden van het technisch secundair onderwijs ongelijkmatig verdeeld, met een 
overwicht voor de richting "persoonlijke diensten", zowel bij de Franse Gemeenschap als in 
Vlaanderen. Die richting is goed voor ongeveer een derde van de behaalde diploma's na afloop 
van de derde graad, ongeacht de gekozen onderwijsvorm. Toch bestaan er een aantal verschillen 
tussen de twee Gemeenschappen. Bij de Franstalige gediplomeerden van de technische 
doorstromingsafdeling heeft 29% een opleiding toegepaste wetenschappen, het tweede 
voorkeurdomein. In de technische kwalificatie-afdeling heeft een vierde van de gediplomeerden 
gekozen voor economie. In het Franstalige beroepsonderwijs heeft 19% van de gediplomeerden 
geopteerd voor een industriële richting. De jonggediplomeerden van het Nederlandstalige 
technisch secundair onderwijs verlaten de school in bijna een vierde van de gevallen met een 
economische opleiding, een percentage dat iets hoger ligt dan de industriële opleiding. Het 
percentage gediplomeerden van de economische of administratieve richting is ook het tweede 
hoogste in het Vlaamse beroepsonderwijs. Afgezien van de industriële opleidingen die een 
basiskennis onderwijzen die van toepassing is in de te vergroenen sectoren (bv. elektriciteit, 
automobieltechnieken, grafische industrie, enz.), hebben de vaakst gekozen studiegebieden in het 
technisch en beroepsonderwijs geen rechtstreekse band met ecologie, de milieu-industrieën of de 
duurzame productieprocessen. Enerzijds zijn de technische opleidingen inzake duurzame 
ontwikkeling schaars en zelfs onbestaand, anderzijds zijn bepaalde opleidingen niet populair. De 
studenten kiezen zelden voor landbouwkundige opleidingen (agronomie, landbouw, tuinbouw, 
milieutechnicus, beheerder van natuurlijke en bosbouwkundige rijkdommen, enz.) terwijl de 
bouw, die een belangrijk ecologisch potentieel biedt in België, in het technisch onderwijs een zeer 
weinig gevolgde studierichting is, maar toch iets meer in het beroepsonderwijs, met 
respectievelijk 13 en 15% van de gediplomeerden in de Franse en Vlaamse Gemeenschap.   
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Tabel 25 - Aard van de getuigschriften afgeleverd na afloop van de 3de graad1 in het gewoon secundair 

onderwijs 
(in procenten van het totaal van de gediplomeerden van elke onderwijsvorm) 
 

 Franse Gemeenschap (2007) Vlaamse Gemeenschap (2008) 
 Technisch en 

artistiek 
afdeling 

doorstroming 

Technisch en 
artistiek 
afdeling 

kwalificatie 

Beroeps-
onderwijs 

 TSO en 
KSO2 

BSO3 

Agronomie 0,6 2,8 3,7 Agronomie 1,3 2,4 
Industrie 4,2 15,2 18,7 Industrie 21,9 15,1 
Bouw 0,9 2,3 13,2 Bouw 3,3 15,1 
Toegepaste 
kunst-
wetenschappen 

12,0 10,2 4,9 Toegepaste 
kunst-
wetenschappen 

2,2 5,9 

Economie 13,1 25,1 16,4 Economie 23,0 19,4 
Persoonlijke 
diensten 

35,6 35,4 31,4 Persoonlijke 
diensten 

32,2 27,8 

Toegepaste 
wetenschappen 

28,5 5,1 - Toegepaste 
wetenschappen 

6,3 - 

Kunsthumaniora 3,1  - Hotelwezen-
Voeding 

1,7 6,4 

Schone kunsten 2,1 0,8 - Kleding-Mode 0,6 1,6 
Hotelwezen-
Voeding 

- 2,4 8,7 Logistiek 0,2 1,3 

Kleding - 0,7 1,2 Ambachten  0,2 
Andere  - - 1,8 Kunsten/ 

Architectuur 
6,0 - 

    Andere 1,3 4,8 
Totaal 100,0 100,0 100,0 Totaal 100,0 100,0 
Aantal 3.008 11.027 11.289 Aantal 22.308 21.930 
       

  
Bronnen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ministerie van de Franse Gemeenschap, eigen berekeningen en 

classificatie. 
1 Behaald in het 6de of 7de jaar van het secundair, ongerekend modulair onderwijs (Vlaamse Gemeenschap). 
2 "Technisch secundair onderwijs" en "Kunstsecundair onderwijs". 
3 "Beroepssecundair onderwijs". 
 

 

4.3.2. Hoger onderwijs 

Het ligt niet voor de hand om de klassieke opleidingen die in de scholen of aan de universiteiten 
worden gevolgd te koppelen aan de groene banen van vandaag of morgen, te meer omdat een 
groene economie met meer respect voor de milieunormen behoefte heeft aan zeer 
uiteenlopende profielen (juristen, economisten, ingenieurs, enz.) en omdat potentieel een massa 
banen kan worden vergroend. Sommige studierichtingen kunnen evenwel makkelijker in verband 
worden gebracht met technologische en ecologische innovatiemogelijkheden en met de 
milieuberoepen, met name de wetenschappelijke richtingen. Op het niveau van de universitaire 
masters zijn er talrijke mogelijkheden om zich te richten op het milieu: de studenten burgerlijk 
ingenieur (bouw, chemie en wetenschappen, enz.) kunnen bijvoorbeeld tijdens hun cursus een 
optie milieu volgen. Daarnaast kunnen diverse masters door de aard van de gestudeerde materie 
(bio-ingenieur, geografische wetenschappen, wetenschap en milieumanagement, enz.) leiden tot 
de uitoefening van beroepen die op een of andere manier verband houden met 
milieubescherming of tot het uitoefenen van "nieuwe" beroepen, zoals de ecoconsultants. 
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Uit de statistieken met betrekking tot afgestudeerden aan de Franstalige universiteiten blijkt dat 
de economische en juridische wetenschappen het populairst zijn (respectievelijk 14 en 10% van 
de afgestudeerden). Ongeveer 8% van de studenten opteert voor de zuivere wetenschappen en 
voor de ingenieurswetenschappen, en slechts 4% voor de landbouwwetenschappen en voor bio-
ingenieur, twee domeinen die een sleutelrol spelen in het kader van een vergroening van de 
economie. De classificatie van de richtingen is enigszins verschillend in de Vlaamse Gemeenschap, 
maar toch zijn de bevindingen dezelfde: een kwart van de afgestudeerden hebben gekozen voor 
economie of rechten, terwijl de toegepaste wetenschappen goed zijn voor 8% van de 
afgestudeerden, tegenover 4% voor de zuivere wetenschappen en de toegepaste biologische 
wetenschappen.  

De verdeling van de afgestudeerde universitairen is vrij evenwichtig tussen mannen en vrouwen, 
maar varieert aanzienlijk volgens de studierichting. Vrouwen zijn sterker vertegenwoordigd in de 
richtingen gezondheid, psychologie, en over het algemeen in de menswetenschappen, die geen 
rechtstreeks verband houden met het milieu, terwijl mannen oververtegenwoordigd zijn in de 
wetenschappelijke richtingen en in bepaalde vakgebieden van de menswetenschappen (in de 
ruime betekenis), waaronder economie en bedrijfswetenschappen.  

 
Tabel 26 - Afgestudeerden aan Belgische universiteiten, belangrijkste richtingen en wetenschappelijke 

richtingen, in 2008 
(in procenten van het totaal) 
 
Vlaamse Gemeenschap1 

   
Franse Gemeenschap2 

   

 
Mannen Vrouwen Totaal 

 
Mannen Vrouwen Totaal 

... 
   

... 
   Economische wetenschappen 

en toegepaste economische 
wetenschappen 18,4 11,4 14,5 Rechtswetenschappen 8,4 10,9 9,8 
Politieke en sociale 
wetenschappen 9,9 11,1 10,6 

Economische  en 
bedrijfswetenschappen 18,5 9,5 13,6 

Rechten, notariaat en 
criminologie 12,8 14,3 13,6 

Psychologie en 
pedagogische 
wetenschappen 4,2 15,0 10,2 

Toegepaste biologische 
wetenschappen 5,3 3,7 4,4 Wetenschappen 9,8 6,3 7,9 

Toegepaste wetenschappen 15,1 3,2 8,4 
Landbouwwetenschappen 
en bio-ingenieurs 5,3 2,9 4,0 

Wetenschappen 5,6 3,0 4,2 Ingenieurswetenschappen 14,1 2,7 7,8 

... 
   

... 
   

Totaal 100,0 100,0 100,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 

Aantal 6.176 7.877 14.053 n. 4.647 5.721 10.368 

  
Bronnen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, CREF, eigen berekeningen. 
1  Met uitzondering van de diploma's die de 1ste studiecyclus (voortaan academische bachelor) afsluiten. 
2  Met uitzondering van de diploma's die de eerste studiecyclus (voortaan academische bachelor) afsluiten. Met 

inbegrip van de GHSO- diploma's en de bewijzen van pedagogische bekwaamheid die konden worden opgesplitst 
naar richting. 

 

 

In de hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap oriënteert 11% van de studenten zich naar de 
"industriële en technologische wetenschappen" wanneer ze een professionele bachelor volgen, 
en 33% wanneer ze een master volgen, maar meestal zijn dat mannen. De handels- en 
bedrijfswetenschappen zijn het populairst. In de hogescholen van de Franse Gemeenschap is 



217. 

slechts 9% van de studenten afgestudeerd in de technische categorie, zowel bij de professionele 
bachelors als bij de masters. 

Wanneer de inschrijvingen worden opgesplitst naar geslacht, kan men eens te meer vaststellen 
dat de keuze van de richtingen vrij specifiek blijft: vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de 
sociale, pedagogische en paramedische richtingen. Omgekeerd zijn ze ondervertegenwoordigd in 
de technische of economische opties.  

Deze verschillen in verdeling komen tot uiting in de uitoefening van bepaalde beroepen die als 
groen worden beschouwd, onder meer in de milieu-industrie; als gevolg van hun inhoud, zijn 
mannen erin oververtegenwoordigd. 

 

Tabel 27 - Afgestudeerden aan de Belgische hogescholen, belangrijkste richtingen, in 2008 
(in procenten van het totaal) 
 

Vlaamse Gemeenschap 

Professionele bachelor Master1 Totaal 

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
... 
Gezondheidszorg 6,3 21,9 16,3 1,7 3,7 2,6 13,6 
Handels- en 
bedrijfswetenschappen 37,6 24,5 29,2 21,0 24,2 22,4 27,8 
Industriële en 
technologische 
wetenschappen 27,6 2,1 11,3 50,4 9,9 33,2 15,6 
... 
Onderwijs 14,3 30,0 24,3 - - - 19,5 
Sociale en agogische 
wetenschappen 7,3 17,3 13,8 - - - 11,0 
... 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aantal 6.848 12.290 19.138 2.744 2.023 4.767 23.905 

Franse Gemeenschap2 

Professionele bachelor Master Totaal 

Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 
... 
Economie 31,9 19,5 23,5 16,4 11,3 13,6 22,6 
Paramedische 
wetenschappen 10,3 28,9 22,9 57,0 63,1 60,4 26,4 
Pedagogie 18,8 34,5 29,5 - - - 26,7 
Sociaal 8,9 13,2 11,8 2,6 10,4 6,9 11,4 
Technisch 24,4 1,9 9,1 17,1 2,4 9,0 9,1 
... 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aantal 4.029 8.472 12.501 572 705 1.277 13.778 

Aantal hogere instituten 
voor architectuur - - - 131 136 267 267 
Aantal kunsthogescholen 257 248 505 201 337 538 1.043 

  
Bronnen: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, ministerie van de Franse Gemeenschap, eigen berekeningen. 
1 Met uitzondering van de diploma's die de 1ste studiecyclus afsluiten (voortaan academische bachelor). 
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Bachelor in bio-energie (Slowakije) 

Het Europees actieplan biomassa (2005) gaat uit van het principe dat het gebruik van biomassa, in 
het licht van de toenemende Europese afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, een van de 
belangrijkste manieren is om de continuïteit van de energievoorziening en duurzame energie in 
Europa te waarborgen. In die Europese context en in het kader van een programma van regionale 
samenwerking tussen Slowakije, Hongarije en Oekraïne, werd een belangrijk project betreffende 
het gebruik van biomassa voor energetische doeleinden ontwikkeld, waaraan de faculteit 
toegepaste wetenschappen van de Landbouwuniversiteit van Nitra in Slowakije heeft 
deelgenomen. Het project omvatte talrijke doelstellingen, waaronder de specificatie van de 
mogelijkheden tot samenwerking tussen Slowakije en Hongarije op het gebied van de aanwending 
van biomassa, de uitwisseling van informatie, het opzetten van een cluster voor "groene energie". 
Om het lokale en nationale gebruik van biomassa aanzienlijk te verhogen, bleek het noodzakelijk 
nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die de afspiegeling zijn van de complexiteit van 
het op die hulpbron gebaseerde energiesysteem. In het besef van de noodzaak om over bekwaam 
en ervaren personeel te beschikken om het project tot ontwikkeling van biomassa tot een goed 
einde te brengen, startte de Landbouwuniversiteit van Nitra met het studieprogramma bachelor 
in bio-energie, dat aangepast was aan de behoeften van de groene banen, en cursussen techniek, 
wetenschap, management en recht omvatte.  

Bron: CEDEFOP (2009). 

 

4.3.3. Europese vergelijking 

Het kan interessant zijn de situatie van België inzake wetenschappelijke competenties waarover 
de arbeidskrachten op de arbeidsmarkt beschikken, te vergelijken met die van andere Europese 
landen. De Europese structurele indicator voor innovatie en onderzoek "gediplomeerden in 
wetenschappen en technologieën" is relevant in dit opzicht. Hij omvat de pas afgestudeerden van 
het hoger onderwijs (per kalenderjaar) die universitaire en postuniversitaire studies hebben 
voltooid in de volgende richtingen: wetenschappen, wiskunde, informatica, 
ingenieurswetenschappen, verwerkende nijverheid en bouw. Dit aantal wordt vergeleken met 
een leeftijdsgroep - van 20 tot 29 jaar - die overeenstemt met de normale leeftijd waarop in de 
meeste landen een diploma wordt behaald. Vooreerst zij opgemerkt dat in België, in 2007, 18% 
van de studenten van het hoger onderwijs een opleiding had gevolgd die overeenstemde met een 
wetenschappelijk of technologisch vakgebied, een iets lager percentage dan begin de jaren 2000 
en lager dan het Europese gemiddelde dat 22% bedraagt. Ten opzichte van de totale bevolking in 
de leeftijd van 20 tot 29 jaar vertegenwoordigden de afgestudeerden in de wetenschappen echter 
een percentage van 1,40%, een niveau dat nauw aanleunt bij dat van de EU. Frankrijk en Finland 
voeren de rangschikking aan, met percentages van respectievelijk 2,20 en 1,97%. Wat het verloop 
van deze indicator betreft: hij bedroeg in België nauwelijks 1% in 2000, maar steeg er wel sneller 
dan in de EU.  

  



 

 
Grafiek 20 - Afgestudeerden in de wetenschappen en technologieën, 2007
(in procenten van de pas afgestudeerden bij de bevolking van 20 tot 29 jaar
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Met het oog op de vergroening van de Belgische economie is het noodzakelijk dat de 
inspanningen inzake innovatie en R&D worden opgevoerd. Hiertoe dient men te beschikken over 
meer onderzoekers, vooral als rekening wordt gehouden met de problematiek van de 
die de vervanging van een groot deel van het huidige onderzoekspersoneel vergt. Aan de hand 
van een andere Europese indicator kan België in dit verband worden gepositioneerd op 
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het hoger onderwijs die leidt tot een titel van onderzoeker op hoog niveau in de 
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gemiddelde (0,25% tegen 0,30% hetzij 25 en 30 doctorandi per 1.000 jongeren) en ver achter 
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Grafiek 21 - Doctoraatsstudenten in de wetenschappelijke en technologische studierichtingen, 2007
(in procenten van de bevolking van 25 tot 29 jaar
 

  
Bron: EC. 
 
 

 

4.4. Voortgezette opleiding

4.4.1. Voortgezette opleiding volgens bedrijfstakken en beroepen

Voortgezette opleiding speelt een cruciale rol: ze kan de basiskennis aanvullen met nieuwe 
inzichten over de transitie naar een koolstofarme economie en de werknemers 
de sectoren waarvan de werkgelegenheid het sterkst wordt getroffen door 
opleiding moet de werknemers bewust maken van de effecten van de strijd tegen de 
klimaatverandering op de arbeidsmarkt en hen de kans geven specifieke technische vaardigheden 
te verwerven voor het uitoefenen van nieuwe of groenere ber
schuilt zowel in de kwantitatieve als in de kwalitatieve aspecten; er zullen immers grote aantallen 
werknemers moeten worden opgeleid, wat een aanzienlijk deel van de opleidingsmiddelen in 
beslag zal nemen. Daarenboven zijn d
opleiding van de opleiders is dan ook een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van de groene 
vaardigheden.  

Zoals eerder vermeld, zullen sommige sectoren wellicht sterker door de milieumaatregelen 
worden beïnvloed dan andere. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde energie
sectoren waarvan de productie als te vervuilend wordt beschouwd. De werknemers uit deze 
sectoren zullen moeten worden begeleid in de transitie naar nieuwe jobs. Uit
de voortgezette beroepsopleiding volgens de belangrijkste bedrijfstakken blijkt evenwel dat 
voornamelijk de werknemers uit 
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geharmoniseerde CVTS-enquête 
opleiding in de ondernemingen (de laatste resultaten hebben betrekking op 2005). De bedrijfstak 
met het meeste deelnemers aan beroepsopleidingen in België is de post en telecommunicatie. 
Twee derde van de werknemers in de financiële die
onderneming gevolgd, iets meer dan in de bedrijfstak 
milieumaatregelen zal worden getroffen. Ook in de EU laten deze drie bedrijfstakken gemiddeld 
het hoogste aantal opleidingen optekenen. In België heeft ongeveer 40% van de werknemers in 
de verwerkende nijverheid, het vastgoed en het vervoer een beroepsopleiding gekregen. Dat is 
iets meer dan het Europese gemiddelde. Aan de andere kant heeft slechts 18% van het personeel 
in de bouwnijverheid aan een opleiding deelgenomen, hoewel deze laatste bedrijfstak zich aan de 
milieunormen en aan het veranderende consumptiegedrag zal moeten aanpassen. 

 
Grafiek 22 - Percentage van personen dat heeft deelgenomen aan een beroe

werkvloer, per bedrijfstak van de NACE, 
(in procenten van het overeenstemmende totaal)
 

  
Bron: EC (CVTS). 
 
 

Bepaalde beroepsgroepen krijgen meer opleidingskansen na de school of de universiteit: het 
betreft leidinggevenden, specialisten (intellectuele en wetenschappelijke beroepen) en 
intermediaire beroepen, volgens de classificatie die gebruikt wordt in de enquête over 
volwassenenonderwijs94. Van deze beroepscategorieën 
in  2007  61%  een  formele of informele opleiding, gevolgd door bedienden en verkopers
(laaggeschoolde werknemers), van wie de helft deelnam aan een opleiding. Slechts iets meer dan 
een kwart van de "landbouwers en geschoolde arbeiders uit de landbouw en de visserij, 
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ambachtslieden en arbeiders uit ambachtelijke beroepen" en de "bedieners van machines en 
installaties, assembleurs en ongeschoolde arbeiders en werkkrachten voor onderhoud, toezicht 
en manuele werkzaamheden" 
van de school. Deze resultaten geven een idee van de op dit vlak nog af te leggen weg om een 
rechtvaardige en efficiënte transitie te bewerkstelligen naar jobs met een veranderende inhoud, 
vooral voor de lager geschoolde werknemers van de bedrijf
de milieumaatregelen zullen worden getroffen.

 
Grafiek 23 - Percentage van personen dat heeft deelgenomen aan een formele of informele opleiding, 

volgens beroepsstatuut in België, 
(in procenten van het overeenstemmende totaal)
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4.4.2. De in België georganiseerde "groene" opleidingen 

In de praktijk blijkt de opleiding op de werkvloer in België het voornaamste en meest directe 
opleidingskanaal te zijn wanneer de inhoud van een job verandert. Daarnaast spelen ook de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling een rol op het vlak van begeleiding en opleiding. 
Deze rol zal worden versterkt door de vergroening van de economie.  

Zo kunnen in Wallonië opleidingen worden gevolgd in de competentiecentra, die het resultaat zijn 
van een partnership tussen het Waals Gewest, de FOREM, de sociale partners van de 
beroepssectoren, de onderzoekscentra en de universiteiten. Deze centra bieden een breed 
spectrum aan opleidingen aan en één van de centra richt zich specifiek op het leefmilieu. De 
opleidingen hebben onder meer betrekking op afvalverwerking, energiebeheer 
(houtverwarmingsketels, warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche zonne-energie, bewustmaking 
over energiebesparing, enz.) en milieubeheer (bodemsanering, eco-consumptie, enz.). In 2009 
leidde het competentiecentrum Milieu 416 werkzoekenden, 706 werknemers, 222 leerlingen en 
146 leraars op. Transversaal wil de FOREM een dimensie duurzame ontwikkeling opnemen in het 
opleidingsparcours voor diverse beroepen. Hij zal ook meewerken aan het opzetten van sommige 
acties van de eerste "Alliantie werkgelegenheid-milieu" die focust op het potentieel van de 
energie- en milieuverbeteringen, met name op het gebied van de beroepen in het kader van 
duurzaam bouwen. Die acties zullen - in overleg met de beroepssectoren en de opleidings- en 
tewerkstellingsverantwoordelijken - onder meer betrekking hebben op de beroepsopleiding, met 
inbegrip van de opleiding van opleiders en het voorzien van een voldoende volume aan 
opleidingen voor de werkzoekenden en de werknemers in de betrokken sectoren. Het moet 
worden aangestipt dat de "test-ambachten" voor de schoolverlatende werkzoekenden of voor 
ontslagen werknemers een kans zijn om groene banen te ontdekken dankzij de diverse etappes 
van informatie en implementatie van reële praktijksituaties in opleidingsateliers.  

Voor Franstalige werkzoekenden of werknemers in Brussel wordt voortgezette opleiding over 
verschillende thema's aangeboden in de opleidingscentra van Bruxelles-formation (Franstalige 
overheidsdienst voor opleiding in Brussel). De overheidsdienst voor arbeidsbemiddeling Actiris 
neemt eveneens deel aan projecten die de opleiding voor groene banen bevorderen: het Brussels 
beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector beoogt het aanbod van opleiding en de behoeften 
van de sector beter op elkaar af te stemmen. Het zorgt voor de interface tussen de actoren van de 
werkgelegenheid, de opleiding, het onderwijs en de Brusselse beroepssector. De opdracht 
ecobouw beoogt nieuwe opleidingsterreinen voor Brusselse werkzoekenden te ontwikkelen, met 
name voor de meeste kwetsbare, in de aan de ecobouw gerelateerde beroepen. 

In Vlaanderen en Brussel vormen de competentiecentra van de VDAB een belangrijke pijler in de 
versterking van de inzetbaarheid van werkzoekenden en werknemers, door het aanbieden van 
opleidingen of bijscholingen in verschillende domeinen of vakken, zowel technisch als 
administratief. Een van de vele aangeboden opleidingen is die inzake milieubeheer (milieu-audit, 
toepassing van de normen, enz.). Op groene banen gerichte lesprogramma's worden thans 
ontwikkeld. De vraag naar de omschrijving van groene banen is gerezen en de competentiecentra 
zijn van oordeel dat het banen zijn waarvan 30% van de voornaamste taken erin bestaan het 
effect op het milieu van de geproduceerde goederen en producten zo klein mogelijk te houden. 
Die lessen dienen te verlopen in de vorm van "groene modules" in de klassieke of 
gespecialiseerde opleidingen (transport, professioneel schoonmaken, technische beroepen, enz.), 
maar ook in de vorm van meer expliciet groene opleidingen, zoals het plaatsen van zonnepanelen 
of de isolatie van muren en daken. 
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Op het niveau van de hogescholen en de universiteiten van België, constateert men een 
ontwikkeling van "groene" opleidingen in de programma's van voortgezette opleiding, waarvan de 
duur varieert naar gelang van de instelling. Voorbeelden van cursussen waarnaar kan worden 
verwezen zijn duurzaam beheer van energie in de gebouwen, milieuadviseurs, bio-ecologisch 
bouwen, milieuexpertise, duurzame productie en energieanalyse, opleiding in de houtbouw. 

Case study: de groene clusters 

De Waalse clusters organiseren onder meer opleidingen of ondersteunen sommige initiatieven 
inzake groene banen. De cluster "ecobouw" is een netwerk dat bestaat uit diverse deskundigen, 
zoals architecten, constructeurs en ondernemingen die actief zijn in de sector van de ecologische 
renovatie, studiebureaus, onderzoekscentra, informatieorganisaties, enz. Naast de bouwsector 
behoren tot de reeds bestaande projecten en de projecten die nog op stapel staan het opzetten 
van verscheidene opleidingen, zoals die inzake eco-renovatie, ecobouw of een opleiding met 
betrekking tot waterzuivering via het aanleggen van lagunes. De cluster "Tweed" (Technologie 
Wallonne Energie-Environnement et Développement durable), die meer dan 80 in de sector van 
de duurzame energie actieve vennootschappen verenigt, organiseert events (conferentie over de 
integratie van de Waalse bevoegdheden in de windenergiesector) en steunt initiatieven zoals de 
eerste Jobday naar groene banen (mei 2009). De cluster "Ecobuild" in Brussel en de "Ghent Bio-
Energy valley" in Vlaanderen trachten onder meer  een rol tot bewustmaking van de 
ondernemingen en het publiek te spelen. 

 

4.4.3. De erkenning van verworven vaardigheden 

De transformatie van de traditionele beroepen en de daaraan verbonden kennis en competenties, 
als antwoord op het klimaatprobleem, maakt het meer dan ooit noodzakelijk om vaardigheden te 
erkennen, wat betekent dat individuele en buiten de klassieke onderwijscircuits verworven 
competenties kunnen worden bekrachtigd. Het gaat om een officieel systeem dat een aanvulling 
vormt op het stelsel voor de erkenning van schoolse kennis. Het wordt in België ontwikkeld onder 
Europese impuls, waarbij het de bedoeling is de reeds ruime ervaring die werd opgedaan in 
Frankrijk, Scandinavië en de Angelsaksische landen te veralgemenen. In België is de erkenning van 
de vaardigheden een bevoegdheid van de Gewesten, die wordt uitgeoefend door de SERV in 
Vlaanderen en door het "Consortium de validation des compétences" in Wallonië en Brussel. 
Iedereen die ouder is dan 18, kan deelnemen aan een praktische proef voor het behalen van een 
ervaringsbewijs, dat wordt erkend door de overheidsdiensten voor opleiding en 
arbeidsbemiddeling (Actiris, FOREM, VDAB). Elk beroep waarvoor reeds een praktische proef is 
uitgewerkt kan worden opgesplitst in verschillende vaardigheidseenheden waarvoor proeven 
worden georganiseerd die het beheersen van een gedeelte van een beroep of het volledige 
beroep moeten bewijzen. Deze ervaringsbewijzen kunnen worden voorgelegd tijdens een 
sollicitatiegesprek. Aangezien ze meer duidelijkheid verschaffen over de reële verworven 
vaardigheden, kunnen ze door de houders ook worden gebruikt om hun opleidingstraject te 
verlichten en te verkorten via vrijstellingen. In haar strategische oriëntatienota voor 2009-2011 
stelt de "Commission consultative et d'agrément" van de Franstalige erkenningscentra dat het 
erkenningsaanbod momenteel beperkt is; het zal slechts geleidelijk kunnen worden uitgebreid op 
basis van de door de "Commission consultative" goedgekeurde vraag naar beroepen. De vraag 
naar erkenningen is nog ontoereikend. Van september 2005 tot september 2008 werden 1.402 
proeven georganiseerd en het slaagpercentage beliep gemiddeld 68,1%. Van november 2006 tot 
december 2008 namen in Vlaanderen al met al 1.256 personen deel aan een procedure voor de 
erkenning van vaardigheden (met inbegrip van diegenen die de proef nog niet hebben afgelegd) 
en werden 479 vaardigheidsgetuigschriften uitgereikt. De mogelijkheid om vaardigheden te laten 
erkennen en valoriseren moet de werknemers ertoe aanzetten deze vaardigheden tijdens hun 
hele loopbaan te blijven ontwikkelen.  
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4.4.4. De prospectie van nieuwe beroepen 

Verschillende landen van de EU hebben een methode en instrumenten ontwikkeld om de nieuwe 
behoeften inzake vaardigheden op de arbeidsmarkt in een vroeg stadium te kunnen herkennen. 
De voorspellingen op lange termijn worden meestal op nationaal niveau opgesteld, terwijl de 
kortetermijnvoorspellingen hoofdzakelijk lokaal of regionaal worden georganiseerd via de 
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Een analyse van de openstaande betrekkingen geeft 
bijvoorbeeld een indicatie van het type en de omvang van de schaarste op de arbeidsmarkt en de 
gezochte competenties. Deze prospectieve analyses maken het mogelijk nieuwe programma's 
voor initiële en voortgezette opleidingen op te stellen of de bestaande programma’s aan te 
passen. In veel landen is een groot aantal partijen betrokken bij het opstellen van deze 
voorspellingen. Ze werken samen in partnerships om de precisie en de verspreiding van gegevens 
over de arbeidsmarkt te stimuleren. In Frankrijk, dat vaak wordt aangehaald als voorbeeld voor de 
systematische follow-up van de behoeften inzake vaardigheden, zijn observatoria opgericht voor 
de sectoren en de regio's en deze combineren macro-economische projecties en kwantitatieve 
studies met kwalitatieve informatie. Het Centre d'analyse stratégique (CAS) analyseert de 
tendensen inzake werkgelegenheid en vaardigheden. De regering, de regio's en de bedrijfstakken 
kunnen hun werkgelegenheids- en opleidingsbeleid afstemmen op die informatie. In sommige 
landen (bijvoorbeeld Oostenrijk en Finland) zijn de partners uit de private sector nauw betrokken 
bij deze follow-up. In Nederland  concentreert het Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) zijn werkzaamheden op de raakpunten tussen onderwijs en 
werkgelegenheid, de transities op de arbeidsmarkt en de werkgelegenheidsvooruitzichten van 
honderden studieprogramma's. In de prognoses van het ROA wordt rekening gehouden met de 
werkgelegenheidsontwikkelingen op middellange termijn, de vervangingsvraag of de toetreding 
van jonge afgestudeerden tot de arbeidsmarkt. 

In België hebben de sectoren, de competentiecentra of partnerships tussen sectoren en 
overheidsdiensten voor  arbeidsbemiddeling follow-upverslagen opgesteld om een beter inzicht 
te verschaffen in de ontwikkeling van de beroepen en de gezochte kwalificaties om de 
aangeboden functies in te vullen. De conclusies van deze verslagen moeten duidelijk maken welke 
beroepen aan een transitie bezig zijn en welke verdwijnen. De gewestelijke diensten voor 
arbeidsbemiddeling richten hun inspanningen op de knelpuntfuncties, aan de hand van de 
opgestelde lijsten en de analyse van de schaarstefactoren, in samenwerking met de werkgevers. 
Naast de analyse van knelpuntberoepen, werden verscheidene sectoren door Actiris onder de 
loep genomen, waarbij met name de toekomstige behoeften inzake competenties werden 
onderzocht. Het weze aangestipt dat het systematisch opvolgen van het verloop van de beroepen 
en de competenties een van de voornaamste opdrachten is van de competentiecentra van de 
FOREM. Meer specifiek analyseert het competentiecentrum Milieu de behoeften aan 
arbeidskrachten op het gebied van milieu en energie, bijvoorbeeld de weerslag van nieuwe 
reglementeringen op de behoeften aan competenties en opleiding, alsook de te volgen 
ontwikkelingsfactoren. De studies "ecosystemen" analyseren de resultaten van gesprekken met 
werkgevers en werknemers uit specifieke bedrijfstakken - milieu en energie in 2003-2004 - om 
informatie over human resources te verzamelen. 

De in september 2009 opgerichte "Service francophone des métiers et des qualifications" heeft 
als taak een beschrijving op te stellen van de beroepen en zet die om in beroeps- of 
kwalificatieprofielen. Op grond daarvan worden opleidingsprofielen uitgewerkt die door iedereen 
zullen mogen worden toegepast. Concreet moet deze procedure ertoe leiden dat de 
sociaaleconomische actoren rekening kunnen houden met de realiteit van het bedrijfsleven, de 
ontwikkeling ervan en de verwachtingen inzake vaardigheden en kwalificaties. Uiteindelijk dienen 
deze laatste in rekening te worden gebracht bij het uitwerken van scholings- of 
opleidingsprogramma's, zodat jongeren aan het einde van hun studies of opleiding duurzaam 
kunnen worden ingeschakeld op de arbeidsmarkt. Het Vlaamse equivalent zijn de 
beroepscompetentieprofielen. In Vlaanderen wordt het systeem hervormd door de SERV, in 
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samenwerking met de VDAB. Eind 2010 treedt het competentiemanagementsysteem 
"Competent" in werking, dat onder meer een bijwerking omvat van de beroepen- en 
kwalificatieprofielen.  

In België bestaat evenwel geen krachtig en voor alle sectoren toepasselijk instrument (wat wel het 
geval is in Frankrijk met de sectorale observatoria) voor de prospectie van beroepen en 
vaardigheden, evenmin als een procedure voor het opsporen van nieuwe beroepen en 
vaardigheden op langere termijn95. Dit zal nochtans cruciaal zijn in het licht van de vergroening 
van de economie, onder meer wegens de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in verband met het 
milieu - waarvan er een groot aantal nog niet bekend zijn - en de transversale transformatie van 
de vaardigheden in de traditionele beroepen.  

 

 

  

                                                           
95 Wallonië heeft deelgenomen aan het ABILITIC-project, in partnerschap met Luxemburg en Lotharingen, teneinde 

een intergewestelijk anticiperend initiatief te ontwikkelen. Dit project heeft een methodologisch kader ontwikkeld 
waardoor acht geselecteerde beroepen kunnen worden bestudeerd en over drie tot vijf jaar concrete resultaten 
inzake competenties worden bereikt. Dit onderzoek wordt vervolgd met het project "Perform". Vlaanderen, van zijn 
kant, heeft in maart 2009 een projectoproep gelanceerd om een specifieke methode vast te stellen voor het 
voorspellen van de beroepen, competenties en niches op middellange en lange termijn (bron: CRB/NAR, advies nr. 
1.691, 20 mei 2009). 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 : Verdeling van de bevoegdheden inzake milieu, energie en vervoer in België 

 
 Federaal niveau Gewesten 
   
Milieu - coördinatie van het internationaal beleid 

(waaronder het klimaatbeleid) 
- milieubescherming (vervuiling van de 
bodem en de ondergrond, lucht- en 
waterverontreiniging, lawaaibestrijding) 

 - productbeleid - waterbeleid: verdeling, zuivering van 
afvalwater, riolering 

 - doorvoer van afvalstoffen - afvalstoffenbeheer 
 - bescherming tegen ioniserende straling - natuurbescherming (waaronder 

bosbeheer) 
 - maritiem milieu  
   
Energie - infrastructuurwerken met het oog op de 

opslag, het transport en de productie van 
energie 

- transport en lokale distributie van gas en 
elektriciteit (tot 70 kilovolt) 

 - productie en transport van elektriciteit 
(boven 70 kilovolt) 

- hernieuwbare energie 

 - tarificatie en belastingen - rationeel energiegebruik 
 - kernenergie  
 - off-shore windenergie  
   
Vervoer - nationale luchthaven en spoorvervoer - autowegen, waterlopen, havens, 

regionale luchthavens 
 - verkeersreglementering - stedelijk en regionaal vervoer 
 - fiscaliteit inzake voertuigen en 

brandstoffen 
- schoolvervoer 

 - technische normen van voertuigen  
   

  
Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.klimaat.be). 
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Bijlage 2 : Coördinatie-organen inzake klimaatbeleid 

Internationaal gezien hebben de gewesten geen juridisch statuut: enkel de staten worden erkend. 
Gelet op de federale structuur en de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheden in 
België, werden verschillende coördinatieorganen in het leven geroepen om het federale en 
regionale beleid inzake energie, milieu en klimaat te harmoniseren en de nodige synergieën uit te 
bouwen. 

De overlegorganen zijn respectievelijk: 

- de (uitgebreide) Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu ((U)ICL); 
- Het Energieoverleg Staat-Gewesten (ENOVER); 
- het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM); 
- de Nationale klimaatcommissie (NKC); 
- de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). 
 
De Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu (ICL) werd opgericht in 1989 en bestaat uit 
de federale en gewestelijke ministers die bevoegd zijn voor het leefmilieu, en de federale minister 
voor wetenschapsbeleid. De conferentie wordt voorgezeten door de federale milieuminister. Als 
het thema van de klimaatverandering ter sprake komt, wordt de ICL uitgebreid met de Eerste 
Minister, de ministers-presidenten van de gewesten, de federale minister van begroting, de 
federale en regionale ministers die bevoegd zijn voor energie, vervoer, fiscaliteit en 
ontwikkelingssamenwerking, alsook met de gewestelijke ministers van economie. De ICL legt zich 
toe op de opdrachten waarvoor intergouvernementele samenwerking vereist is. Haar beslissingen 
worden uitgevoerd door verschillende werkgroepen die ressorteren onder het Coördinatiecomité 
Internationaal Milieubeleid (CCIM). 

Het Energieoverleg Staat-Gewesten (ENOVER) werd in 199196 opgericht om de interne 
coherentie tussen het energiebeleid van de bevoegde overheden te verzekeren en het Belgische 
standpunt in internationale instellingen te bepalen. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van 
de federale en regionale administraties die bevoegd zijn voor energie, vertegenwoordigers van 
federale of regionale ministers of staatssecretarissen die belast zijn met energie en de 
afgevaardigde van de permanente vertegenwoordiging van België bij de internationale 
instellingen.  

Het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) werd opgericht  in  199597 en bestaat 
uit vertegenwoordigers van de federale en regionale administraties die bevoegd zijn voor milieu, 
buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking. Het wordt voorgezeten door de Algemeen 
Directeur van het DG Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu. Het is belast met de voorbereiding en de vertegenwoordiging van 
het Belgische standpunt in internationale instellingen of in internationale ministeriële 
conferenties98, alsook met de raming van de financiële kosten van de door deze instellingen 
genomen beslissingen en met de organisatie van het overleg met het oog op de uitvoering van 
deze beslissingen. Het comité is eveneens verantwoordelijk voor het toezicht op de verzameling 
van gegevens die noodzakelijk zijn om te voldoen aan internationale verplichtingen en om de 
nodige verslagen op te stellen. 

  

                                                           
96 Samenwerkingsakkoord van 18/12/1991. 
97 Samenwerkingsakkoord van 5/4/1995. 
98 Met uitzondering van het Europese milieubeleid, dat ressorteert onder het DGE (Europese Zaken en Coördinatie) 

van de FOD Buitenlandse Zaken. Het DGE organiseert de coördinatievergaderingen als voorbereiding op de 
bijeenkomsten van de EU-Raad (met inbegrip van de thematische bijeenkomsten). Tijdens deze vergaderingen 
worden de standpunten van de Belgische ministers op de bijeenkomsten van de EU-Raad goedgekeurd. 
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Het klimaatbeleid wordt gevolgd door een ad-hocwerkgroep van de CCIM, de 
Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect, die bestaat uit vertegenwoordigers van alle bij het 
Belgische en internationale klimaatbeleid betrokken federale en regionale administraties, 
beleidscellen en kabinetten. De belangrijkste opdracht van de werkgroep is het coördineren van 
het Belgische standpunt bij het uitwerken van strategische Europese of multilaterale documenten 
(beslissingen, aanbevelingen, wetgeving, reglementering) met betrekking tot de 
klimaatverandering of andere beleidsaangelegenheden met klimaatverandering als één van de 
thema’s. Hij kan eveneens advies verstrekken aan de Nationale Klimaatcommissie (NKC). De 
werkgroepen die ressorteren onder de Coördinatiewerkgroep Broeikaseffect onderhouden ook 
contacten op ad-hocbasis met de betrokken sectoren (stakeholders). De Werkgroep Emissies stelt 
de nationale inventarissen op van de emissies van broeikasgassen, conform de internationale 
verplichtingen ter zake, op basis van de door de gewesten verstrekte gegevens. 

De Nationale klimaatcommissie (NKC) werd in 200399 opgericht om het beleid van de federale en 
de regionale overheden te harmoniseren en synergieën te creëren tussen beide. Ze is in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor de opstelling, de uitvoering en de follow-up van het Nationale 
Klimaatplan, dat wordt uitgewerkt door de werkgroep Beleid en maatregelen, die is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van alle administraties die rechtstreeks of onrechtstreeks een rol spelen 
in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze is eveneens verantwoordelijk voor het opstellen van 
de verplichte rapporten in het kader van het United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) en het Kyoto-protocol, een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de met 
dit protocol verbonden flexibiliteitsmechanismen. Ze kan de CCIM advies verstrekken met 
betrekking tot het internationaal beleid op het vlak van klimaatverandering en de uitstoot van 
broeikasgassen. Daarnaast kan ze de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling 
(ICDO) adviseren over die aspecten van het beleid inzake duurzame ontwikkeling die verband 
houden met de emissies van broeikasgassen. De NKC bestaat uit vertegenwoordigers van de 
federale overheid en de gewesten en wordt bijgestaan door een permanent secretariaat en 
thematische werkgroepen, die onder meer belast zijn met de harmonisering van de 
energiebalansen en de projecties inzake de emissie van broeikasgassen, alsook met de 
tenuitvoerlegging van het nationale toewijzingsplan in het kader van het Europese systeem voor 
de handel in emissierechten en de flexibiliteitsmechanismen. 

De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) werd opgericht in 1994100. Het takenpakket 
van deze cel omvat het toezicht op emissies in de lucht, de verzameling van de gegevens en de 
harmonisering van de inventariseringsmethodes. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van het 
ministerie van leefmilieu en/of overheidsinstellingen waaraan de gewesten de opdrachten inzake 
de meting van emissies hebben toevertrouwd. 

 

  

                                                           
99 Samenwerkingsakkoord van 14/11/2002. 
100 Samenwerkingsakkoord van 18/5/1994. 



230. 

 
Grafiek  - Structuur van de overlegorganen inzake klimaatbeleid 
 
 
 
 

 
 
Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (www.klimaat.be). 
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Bijlage 3 : Belangrijkste resultaten van de geraadpleegde onderzoeken 
 
Onderzoek Geografisch gebied Jaar Aantal geraamde 

groene jobs 
Benadering 

Ecotec, 2002 EU15 1999 2.086.000 directe VTE 
en 582.000 indirecte 
VTE 

Beperkte opvatting van 
de eco-industrieën, 
vraagmethode 

Ernst & Young, 
2006 

EU25 2004 2.445.000 directe VTE 
en 507.000 indirecte 
VTE 

Beperkte opvatting van 
de eco-industrieën, 
vraagmethode 

GHK, 2007 EU, detail Europese 
landen 

2000 4.387.000 directe VTE, 
4.278.000 indirecte en 
afgeleide VTE in de EU 
75.000 directe VTE, 
51.000 indirecte en 
afgeleide VTE in België 

Opvatting eco-
industrieën en 
activiteiten afhankelijk 
van de milieukwaliteit, 
benadering op basis van 
de vraag, aangevuld met 
input-outputtabellen 

UNEP, 2008 Wereld Tussen 2004 en 
2006 

Minstens 26.000.000 
jobs, in hoofdzaak 
directe 

Ruime opvatting van de 
groene jobs, compilatie 
van verschillende 
sectorale onderzoeken, 
die op hun beurt op 
diverse benaderingen 
berusten 

Ecorys, 2008 EU Tussen 2004 en 
2008 

2.754.000 directe VTE in 
2004 
3.057.000 directe VTE in 
2006 
3.441.000 directe VTE in 
2008 

Beperkte opvatting van 
de eco-industrieën, 
vraagmethode 

WWF, 2009 EU Tussen 2004 en 
2008 

5.000.000 directe en 
indirecte jobs 

Ruime opvatting van de 
groene jobs, compilatie 
van verschillende 
sectorale onderzoeken 

Janssen en 
Vandille, 2009 

België Tussen 1995 en 
2005 

55.000 directe VTE in 
1995 
67.000 directe VTE in 
2000 
77.000 directe VTE in 
2005 

Restrictieve opvatting 
van de eco-industrieën, 
aanbodmethode 

Sissoko en Van 
den Cruyce, 2009 

België 2000 67.000 directe VTE en 
53.000 indirecte VTE  

Restrictieve opvatting 
van de eco-industrieën, 
aanbodmethode, input-
outputtabellen en SAM-
matrix om de 
werkgelegenheid te 
beoordelen 

EC, 2009 EU, detail Europese 
landen  

2005 775.000 directe en 
605.000 indirecte jobs in 
de EU 
20.000 directe en 
indirecte jobs in België 

Sector van de 
hernieuwbare 
energieën, modellisering 
(Multireg, Astra, 
Nemesis, Green-X) 

EDORA, 2009 Wallonië 2008 9.400 directe VTE Enquête bij 
ondernemingen die 
actief zijn in 
hernieuwbare energieën 

EWEA, 2009 EU15, detail Europese 
landen 

2007 108.600 directe jobs in 
de EU15 
2.000 directe jobs in 
België 

Enquête bij 
ondernemingen die 
actief zijn in windenergie 
en raming via een 
aanbodmethode 
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LIJST VAN DE AFKORTINGEN EN CONVENTIONELE TEKENS 

 

- Het gegeven bestaat niet of heeft geen zin 
Actiris Brusselse regionale dienst voor arbeidsbemiddeling 
ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
Agoria Federatie van de technologische industrie 
ARWU Academic Ranking of World Universities 
Bbp Bruto binnenlands product 
BELSPO Federaal Wetenschapsbeleid 
BSO Beroepssecundair onderwijs 
CE Commission européenne 
CEDEFOP Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding 
CO2 Koolstofdioxide 
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 
CREF Conseil des recteurs des universités francophones de Belgique 
CVTS Continuing vocational training survey 
EC Europese Commissie 
EAK Arbeidskrachtentelling 
EDORA Fédération de l'énergie d'origine renouvelable et alternative 
EGSS Environmental goods and services sector 
EMAS Eco-Management and Audit Scheme 
EPO European Patent Office 
ERC European Research Council 
ETS Emission Trading System (Europees systeem voor de handel in emissierechten) 
EU Europese Unie 
EU15 Europese Unie van 15 landen, voor de uitbreiding in 2004 
EU25 Europese Unie van 25 landen, na de uitbreiding in 2004 
EU27 Europese Unie van 27 landen, na de uitbreiding in 2007 
EU2020 Strategie van de EU voor groei en werkgelegenheid over een periode van 10 jaar, 

tegen het jaar 2020 
EWEA European Wind Energy Association 
EWS Europese Werkgelegenheidsstrategie 
Federgon Federatie van uitzendbedrijven 
FOD Federale Overheidsdienst 
FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 
FOREM Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi 
FPB Federaal Planbureau 
GWh Gigawattuur 
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
IAB Internationaal Arbeidsbureau 
ICT Informatie- en communicatietechnologie 
ILO International Labour Organization 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
ISO International Organization for Standardization 
IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 
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INR Instituut voor de nationale rekeningen 
KMO Kleine of Middelgrote Onderneming 
KSO Kunstsecundair onderwijs 
KUL Katholieke Universiteit Leuven 
NACE Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese 

Gemeenschap 
NAR Nationale arbeidsraad 
NPDO Nationaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 
n.b.  niet beschikbaar 
NBB Nationale Bank van België 
NEET Neither in Employment, Education nor Training 
NGO Niet-gouvernementele organisatie 
NWWZ Niet-werkende werkzoekenden 
O&O Onderzoek en ontwikkeling 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
p.m. pro memorie 
PNUE Programme des nations unies pour l'environnement 
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
SAM Social accounting matrix 
SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 
SES Structural Earnings Survey 
SGP Stabiliteits- en Groeipact 
SILC Survey on Income and Living Conditions 
THE Times Higher Education - QS World University Rankings 
TSO Technisch secundair onderwijs 
UA Universiteit Antwerpen 
UCL Université Catholique de Louvain 
UG Universiteit Gent 
ULB Université Libre de Bruxelles 
ULG Université de Liège 
UNEP United Nations Environment Programme 
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 
VBO Verbond van Belgische Ondernemingen 
VTE Voltijdse equivalenten 
VUB Vrije Universiteit Brussel 
VZW Vereniging zonder winstoogmerk 
WWF World Wildlife Fund 
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      BE  België  
      DE  Duitsland 
      DK  Denemarken 
      ES  Spanje  
      FI  Finland  
      FR  Frankrijk  
   EU15   GR  Griekenland 
      IE  Ierland  
      IT  Italië  
      LU  Luxemburg  
      NL  Nederland 
      PT  Portugal  

EU27      SE  Zweden  
      UK  Verenigd koninkrijk  
         
     BG  Bulgarije  
     CY  Cyprus  
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     EE  Estland  
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     LT  Litouwen  
     LV  Letland  
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     PL  Polen  
     RO  Roemenië  
     SI  Slovenië  
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