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2018 : De economische bedrijvigheid en de totale werkgelegenheid namen in de
drie gewesten verder toe, maar minder krachtig dan in 2017

De economische groei1 vertraagde in de drie gewesten, maar sterker in Wallonië dan in Vlaanderen
en Brussel

Na een versnelling van de economische groei in 2017, was het groeitempo in 2018 minder dynamisch in de drie
gewesten van het land. Het beliep 1,7 % in Vlaanderen (-0,3 procentpunt), 1,3 % in Wallonië (-1,0 procentpunt) en
1,0 % in Brussel (-0,2 procentpunt). Voor België als geheel bedroeg de groei 1,5 % (-0,4 procentpunt).

In de drie gewesten werd de economische groei in 2018 in belangrijke mate gedragen door de exploitatie van en
handel in onroerend goed (LL) en door de financiële activiteiten en verzekeringen (KK), terwijl die groei, voor het
tweede opeenvolgende jaar, werd afgeremd door de productie en distributie van elektriciteit en gas (DD).

In Brussel droegen de administratieve en ondersteunende diensten (NN) eveneens significant bij tot de groei. De
negatieve bijdrage van de vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten2 (CD) en, in mindere mate,
de handel (GG) en de gespecialiseerde diensten aan ondernemingen (MA) drukte daarentegen de economische
bedrijvigheid.

Bedrijfstakken met de grootste impact op de groei van de bruto toegevoegde waarde naar volume per gewest in 2018 
(groeibijdrage in procentpunt)

A38-bedrijfstak Brussel Vlaanderen Wallonië

Landbouw, bosbouw en visserij (AA) 0,00 -0,22 -0,20
Industrie (C) -0,29 -0,14 0,28
waarvan:   Vervaardiging van petroleumproducten (CD) -0,23 -0,23 -0,01

 Vervaardiging van chemische producten (CE) -0,03 -0,05 -0,02
 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (CF) 0,02 0,09 0,51
 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. (CK) 0,00 0,09 -0,17

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht (DD) -0,27 -0,20 -0,25
Groot- en detailhandel ; reparatie van auto’s en motorfietsen (GG) -0,12 0,35 0,26
Informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie (JC) 0,07 0,22 0,21
Financiële activiteiten en verzekeringen (KK) 0,44 0,11 0,17
Exploitatie van en handel in onroerend goed (LL) 0,19 0,27 0,27
Juridische en boekhoudkundige dienstverlening, beheer, diensten van architecten en
ingenieurs, technische testen en analyses (MA) -0,12 0,35 0,07
Administratieve en ondersteunende diensten (NN) 0,31 0,27 0,06
Totale groei naar volume (%) 1,0 1,7 1,3
waarvan:  bijdrage overheidssector 0,08 0,00 0,07

 bijdrage privésector 0,88 1,66 1,23
p.m. : totale groei tegen lopende prijzen (%) 2,0 3,2 2,9
Bron: INR.

1  Op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen naar volume.
2 In Brussel is er een onderneming die eigenaar is van de aangekochte en verkochte goederen, maar die de verwerking van de

grondstoffen in maakloonwerk laat uitvoeren door een in een ander arrondissement gevestigde onderneming van dezelfde
groep.

https://www.nbb.be/doc/dq/n_method/m_meth2020n.pdf
http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=REGACSEC&lang=nl
https://www.nbb.be/nl/statistieken/nationaleregionale-rekeningen
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In Vlaanderen droegen vooral de handel (GG), de diverse zakelijke dienstverlening aan ondernemingen (MA), de
administratieve en ondersteunende diensten (NN) en de informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op
gebied van informatie (JC) bij tot de groei in dat gewest. Omgekeerd werd de groei het meest gedrukt door de
landbouw (AA) en de industrie (C), in het bijzonder door de negatieve bijdrage van de vervaardiging van cokes en
geraffineerde aardolieproducten (CD).

In Wallonië bleef de farmaceutische nijverheid (CF) een bijzonder dynamische bedrijfstak, die de grootste bijdrage
tot de groei leverde. Voorts kan worden gewezen op de gunstige ontwikkelingen in de handel (GG) en de
informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie (JC). De daling van de toegevoegde
waarde in de landbouw (AA) en de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (CK) heeft de Waalse groei
het sterkst negatief beïnvloed.

De totale werkgelegenheid neemt in de drie gewesten iets minder uitgesproken toe dan in 2017

In 2018 steeg de totale werkgelegenheid met 1,7 % in Vlaanderen (-0,1 procentpunt), 1,1 % in Wallonië
(-0,4 procentpunt) en 0,6 % in Brussel (-0,3 procentpunt). De groei van de totale werkgelegenheid (65 700 personen)
was voor 72,1 % toe te schrijven aan Vlaanderen, voor 20,9 % aan Wallonië en voor 6,6 % aan Brussel.

In Brussel nam het aantal zelfstandigen, net als tijdens de twee voorgaande jaren, sterker toe dan in de beide andere
gewesten. De groei van de loontrekkende werkgelegenheid daarentegen lag in Vlaanderen en Wallonië hoger dan in
Brussel.

Bedrijvigheid en totale werkgelegenheid 
(ontwikkeling t.o.v. het voorgaande jaar)

Bron: INR.

Technische nota

Methodologische herziening
Deze versie van de regionale rekeningen omvat alle methodologische veranderingen die op nationaal niveau werden aangebracht
in het kader van de methodologische herziening van oktober 2019. Een dergelijke herziening (‘benchmark revision”) vindt in principe
om de vijf jaar plaats, overeenkomstig de aanbevelingen van Eurostat, en behoort tot de normale procedures ter verbetering van de
statistieken. Ze werd aangevuld met een specifieke methodologische herziening voor de regionale rekeningen (wijziging van de
verdeelsleutel voor ondernemingen met vestigingen in meerdere arrondissementen en van de regionale verdeling van de
toegevoegde waarde van de financiële sector). Op de website van de Nationale Bank van België is een brochure beschikbaar waarin
de aard en de invloed van de voornaamste veranderingen worden toegelicht.

Versie van het RSZ-vestigingenbestand
De ramingen van het laatste jaar, in casu 2018, berusten op het RSZ-vestigingenbestand van het jaar 2018, 1e en 2e kwartaal. In de
bedrijfstakken waarvoor de informatie grotendeels afkomstig is van de RSZPPO, werd de structuur van 2017 integraal gehandhaafd.

Toegevoegde waarde in volume

Totaal werkzame personen
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Onderstaande tabel bevat de sleutelvariabelen uit de regionale rekeningen naar werkplaats voor de laatste drie
beschikbare jaren. De volledige resultaten naar werkplaats (m.i.v. het arbeidsvolume (totaal en opgesplitst naar
loontrekkenden en zelfstandigen), de beloning van werknemers en de investeringen in vaste activa) voor de periode
2015 tot 2018 zijn beschikbaar op de website van de Bank via de statistische gegevensbank NBB.Stat.  De regionale
verdeling van de variabelen naar woonplaats (de rekening gezinnen en de consumptieve bestedingen per
institutionele sector) zijn daar eveneens te raadplegen en dit vanaf 1995 of 1999.

SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE REKENINGEN VERDEELD NAAR WERKPLAATS3

In absolute cijfers
 (€ mln. of aantal

personen)

Aandeel van elk
gewest in het Rijk

(%)

Veranderingspercentages t.o.v. het
voorgaande jaar

2017 2017  2016    2017   2018

Bruto toegevoegde waarde, lopende prijzen
Brussel 73 386.9 18.4 1.4 2.4 2.0
Vlaanderen 233 033.4 58.5 3.5 3.8 3.2
Wallonië 91 543.4 23.0 2.9 4.2 2.9
Rijk 398 134,6 100.0 2.9 3.6 2.9
Bruto toegevoegde waarde naar volume (referentiejaar 2015) – Economische groei
Brussel 71 243,1 18,5 -0,4 1,2 1,0
Vlaanderen 224 950,4 58,4 1,6 2,0 1,7
Wallonië 88 635,1 23,0 1,4 2,3 1,3
Rijk 384 994,1 100,0 1,2 1,9 1,5
Totale werkgelegenheid
Brussel 701 898,0 14,8 0,5 0,9 0,6
Vlaanderen 2 780 037,0 58,5 1,5 1,8 1,7
Wallonië 1 267 501,0 26,7 1,2 1,5 1,1
Rijk 4 751 465,0 100,0 1,3 1,6 1,4
Aantal loontrekkenden
Brussel 619 920,0 15,6 0,3 0,6 0,4
Vlaanderen 2 296 839,0 58,0 1,5 1,8 1,7
Wallonië 1 042 433,0 26,3 1,2 1,9 1,1
Rijk 3 961 221,0 100,0 1,2 1,6 1,3
Aantal zelfstandigen
Brussel 81 978,0 10,4 2,0 3,1 2,6
Vlaanderen 483 198,0 61,1 1,7 2,0 1,7
Wallonië 225 068,0 28,5 1,2 -0,1 1,0
Rijk 790 244,0 100,0 1,6 1,5 1,6

Bron : INR

3 Het verschil tussen de cijfers voor het Rijk en de som van de drie gewesten betreft de extra regio.
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