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Inleiding 
 

Dit rapport geeft een cijfermatige weergave van de verschillende stappen die doorlopen worden bij de 

jaarlijkse updates van de raming van het aantal jobs en het aantal vestigingen met personeel.  

 

Een gedetailleerde toelichting bij de gehanteerde concepten en methodologie kan u terugvinden in de 

methodologische rapporten ‘Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het totaal aantal jobs: nulmeting 

2006’ (Stevens, 2008) en ‘Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van het aantal vestigingen met personeel: 

nulmeting 2006’ (Stevens, 2008). Deze rapporten kan u terugvinden op de website van het Steunpunt 

Werk: www.steunpuntwerk.be, in de rubriek ‘publicaties’ onder publicatietype ‘methodologie’. 

 
1. Raming van het totaal aantal jobs: update 2019 
 

1.1. Loontrekkende jobs (2019) 

 

Voor de raming van het aantal loontrekkende jobs vertrekken we van de RSZ gedecentraliseerde statis-

tiek. Deze bronstatistiek geeft echter geen volledig beeld van het totaal aantal loontrekkende jobs. We 

schatten bijgevolg de studentenjobs en PWA-arbeidsplaatsen bij. We veronderstellen daarbij dat het 

totaal aantal studenten (gekend bij RSZ en RSZPPO) gelijk is aan het totaal aantal studentenjobs. Het-

zelfde geldt voor de PWA-werknemers: we veronderstellen dat één PWA-werknemer gelijk is aan één 

PWA-job.  

 

Voor meer info bij de raming van de bijschattingen verwijzen we naar het methodologisch rapport 

‘Vlaamse Arbeidsrekening. Raming van de bevolking naar socio-economische positie: nulmeting 2006’ 

(Stevens en Herremans, 2008; zie www.steunpuntwerk.be).   

 

Tabel 1. Berekening van het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen gekend bij RSZ en RSZPPO per kwartaal en per jaar 

(Vlaams Gewest & België; 2019) 

  Vlaams Gewest België 

31 december ‘18   2 342 097 4 037 512 

31 maart ‘19  2 366 497 4 071 553 

30 juni ‘19   2 378 449 4 079 463 

30 september ‘19  2 401 447 4 118 397 

31 december ‘19  2 382 023 4 099 613 

Stap 1    

Gemiddelde 1ste kwartaal ‘19 (31 december ‘18 + 31 maart ‘19)/2 2 354 297 4 054 533 

Gemiddelde 2de kwartaal ‘19 (31 maart ‘19 + 30 juni ‘19)/2 2 372 473 4 075 508 

Gemiddelde 3de kwartaal ‘19 (30 juni ‘19 + 30 september ‘19)/2 2 389 948 4 098 930 

Gemiddelde 4de kwartaal ‘19 (30 september ‘19 + 31 dec  ‘19)/2 2 391 735 4 109 005 

Stap 2: jaargemiddelde 2019 
(gem  1ste kwartaal ‘19 + gem  2de kwartaal ‘19 + 

gem  3de kwartaal ‘19 + gem  4de kwartaal ‘19)/4 
2 377 113 4 084 494 

Bron: RSZ (Bewerking Steunpunt Werk) 
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Eindresultaat loontrekkende jobs 2019 

 
Tabel 2  Eindresultaat totaal aantal loontrekkende jobs (Vlaams Gewest en België; jaargemiddelde 2019) 

 Vlaams Gewest België 

RSZ 2 199 833 3 714 300 

RSZPPO 177 281 370 194 

RSZ studenten 32 277 50 290 

RSZPPO studenten 1 923 3 258 

PWA 831 1 614 

Totaal loontrekkende jobs 2 412 145 4 139 656 

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Steunpunt Werk) 

 

 

1.2. Jobs voor zelfstandigen en helpers (2019) 

 

Voor de telling van de jobs voor zelfstandigen en helpers wordt uitgegaan van de desbetreffende com-

ponenten zoals berekend bij de bevolking naar socio-economische positie  Dit na correctie van de zelf-

standigen en helpers na pensioen, op basis van leeftijd en inkomen  De berekening van de jaargemid-

delden in tabellen 3a en 3b heeft dus betrekking op de cijfers na deze correctie  Zie voor meer info het 

methodologisch rapport ‘Vlaamse Arbeidsrekening  Raming van de bevolking naar socio-economische 

positie  Basis- en detailtabellen  Update 2019’, op www steunpuntwerk be, rubriek ‘publicaties’, publi-

catietype ‘methodologie’    

 

Tabel 3 a  Berekening van het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen gekend bij RSVZ per kwartaal en per jaar (Vlaams 

Gewest; 2019) 

  Zelfstandigen 

  
Hoofd- 

beroep 

Bij- 

beroep 

Na  

pensioen 

31 december ‘18   416 484 162 920 46 892 

31 maart ‘19  419 085 164 964 47 325 

30 juni ‘19  421 686 167 007 47 758 

30 september ‘19  424 286 169 051 48 191 

31 december ‘19  426 887 171 094 48 624 

Stap1     

Gemiddelde 1ste kwartaal ‘19 (31 december ‘18 + 31 maart ‘19)/2 417 785 163 942 47 109 

Gemiddelde 2de kwartaal ‘19 (31 maart ‘19 + 30 juni ‘19)/2 420 386 165 986 47 542 

Gemiddelde 3de kwartaal ‘19 (30 juni ‘19 + 30 september ‘19)/2 422 986 168 029 47 975 

Gemiddelde 4de kwartaal ‘19 (30 september ‘19 + 31 december ‘19)/2 425 587 170 073 48 408 

Stap 3: jaargemiddelde     

Jaargemiddelde 2019 
(31 maart ‘19 + 30 juni ‘19 + 30 septem-
ber ‘19 + 31 december ‘19)/4 

421 686 167 007 47 758 

  

http://www.steunpuntwerk.be/


VLAAMSE ARBEIDSREKENING – METHODOLOGIE 

 

 / 4 

 

  Helpers 

  
Hoofd- 

beroep 

Bij- 

beroep 

Na  

pensioen 

31 december ‘18   32 867 4 692 1 191 

31 maart ‘19  32 510 4 556 1 185 

30 juni ‘19  32 153 4 420 1 179 

30 september ‘19  31 796 4 284 1 173 

31 december ‘19  31 439 4 148 1 167 

Stap1     

Gemiddelde 1ste kwartaal ‘19 (31 december ‘18 + 31 maart ‘19)/2 32 689 4 624 1 188 

Gemiddelde 2de kwartaal ‘19 (31 maart ‘19 + 30 juni ‘19)/2 32 332 4 488 1 182 

Gemiddelde 3de kwartaal ‘19 (30 juni ‘19 + 30 september ‘19)/2 31 975 4 352 1 176 

Gemiddelde 4de kwartaal ‘19 (30 september ‘19 + 31 december ‘19)/2 31 618 4 216 1 170 

Stap 3: jaargemiddelde     

Jaargemiddelde 2019 
(31 maart ‘19 + 30 juni ‘19 + 30 septem-
ber ‘19 + 31 december ‘19)/4 

32 153 4 420 1 179 

Bron: RSVZ (Bewerking Steunpunt Werk) 

 
Tabel 3 b  Berekening van het gemiddeld aantal arbeidsplaatsen gekend bij RSVZ per kwartaal en per jaar (België; 

2019) 

  Zelfstandigen 

  
Hoofd- 

beroep 

Bij- 

beroep 

Na  

pensioen 

31 december ‘18   673 801 258 139 75 930 

31 maart ‘19  677 516 261 250 76 594 

30 juni ‘19  681 231 264 361 77 258 

30 september ‘19  684 945 267 472 77 921 

31 december ‘19  688 660 270 583 78 585 

Stap1     

Gemiddelde 1ste kwartaal ‘19 (31 december ‘18 + 31 maart ‘19)/2 675 659 259 695 76 262 

Gemiddelde 2de kwartaal ‘19 (31 maart ‘19 + 30 juni ‘19)/2 679 374 262 806 76 926 

Gemiddelde 3de kwartaal ‘19 (30 juni ‘19 + 30 september ‘19)/2 683 088 265 917 77 589 

Gemiddelde 4de kwartaal ‘19 (30 september ‘19 + 31 december ‘19)/2 686 803 269 028 78 253 

Stap 3: jaargemiddelde     

Jaargemiddelde 2019 
(31 maart ‘19 + 30 juni ‘19 + 30 septem-
ber ‘19 + 31 december ‘19)/4 

681 231 264 361 77 258 
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  Helpers 

  
Hoofd- 

beroep 

Bij- 

beroep 

Na  

pensioen 

31 december ‘18   50 965 8 671 1 808 

31 maart ‘19  50 543 8 596 1 813 

30 juni ‘19  50 121 8 521 1 817 

30 september ‘19  49 698 8 445 1 822 

31 december ‘19  49 276 8 370 1 826 

Stap1     

Gemiddelde 1ste kwartaal ‘19 (31 december ‘18 + 31 maart ‘19)/2 50 754 8 633 1 810 

Gemiddelde 2de kwartaal ‘19 (31 maart ‘19 + 30 juni ‘19)/2 50 332 8 558 1 815 

Gemiddelde 3de kwartaal ‘19 (30 juni ‘19 + 30 september ‘19)/2 49 909 8 483 1 819 

Gemiddelde 4de kwartaal ‘19 (30 september ‘19 + 31 december ‘19)/2 49 487 8 408 1 824 

Stap 3: jaargemiddelde     

Jaargemiddelde 2019 
(31 maart ‘19 + 30 juni ‘19 + 30 septem-
ber ‘19 + 31 december ‘19)/4 

50 121 8 521 1 817 

Bron: RSVZ (Bewerking Steunpunt Werk) 

 

 

1.3. Kenmerken 

 

WSE(42)-sectorindeling 

 

In de telling van het aantal werkenden volgens werkplaats wordt een opsplitsing gemaakt naar WSE-

sector van tewerkstelling, op basis van de Nace-Bel activiteitennomenclatuur  De Nace-sector is daarbij 

gekend volgens de activiteit van de vestiging (gedecentraliseerd)  

 

Om de sectorgegevens op een overzichtelijke manier weer te geven, worden de codes uit de Nace-Bel-

nomenclatuur omgezet naar WSE-sectoren  Hierbij wordt een indeling gemaakt in vier hoofdsectoren  

De primaire sector omvat de land- en tuinbouw en de visserij  De secundaire sector omvat alle industri-

ele nijverheden en ook bouwsector  De tertiaire sector omvat vooral commerciële diensten en de quar-

taire sector bundelt vooral niet-commerciële diensten   

 

De PWA-jobs worden toegewezen aan de Nace-sector 78 1 ‘arbeidsbemiddeling’, waartoe de plaatse-

lijke werkgelegenheidsagentschappen behoren   

 

Bij de verdeling van de jobs voor zelfstandigen en helpers naar sector, beschikken we slechts over 

sectorgegevens per Nace-code op 2 digits  Nace-sector 84 (openbaar bestuur en defensie; verplichte 

sociale verzekering) wordt voor de WSE(42)-sectorindeling in principe echter verdeeld over drie WSE-

sectoren, op basis van de Nace-codes op 3 digits (84 1/84 2/84 3)  Voor de indeling van de jobs voor 

zelfstandigen en helpers worden alle jobs uit een van deze sectoren toegewezen aan Nace-code 84 (op 

2 digit-niveau), en komen zij allen terecht in de WSE-sector q3 (algemene overheidsdiensten)   

 

De WSE-sectorindeling is terug te vinden op www steunpuntwerk be, in de rubriek ‘Publicaties’ (publi-

catietype ‘Classificaties’)  
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Tijdreeksbreuken 
 

De bronstatistieken die worden aangewend voor de opmaak van de Vlaamse arbeidsrekening 

zijn onderhevig aan administratieve wijzigingen in de tijd  Hierdoor kunnen er kleine, maar 

soms ook meer ingrijpende tijdreeksbreuken voorkomen die betrekking hebben op het globale 

aantal jobs en/of op (verschuivingen in) specifieke activiteitssectoren   

 

De voornaamste tijdreeksbreuken van de laatste jaren zijn de volgende: 

 

- Vanaf 2010 worden de dienstencheque-ondernemingen prioritair ingedeeld volgens de 

aard van de geleverde diensten  Hierdoor worden heel wat van deze ondernemingen niet 

meer onder de sector ‘Ter beschikkingstelling van personeel’ (Nace 78) of onder ‘Maat-

schappelijke dienstverlening zonder huisvesting’ (buurt- en nabijheidsdiensten) (Nace 88) 

opgenomen, maar hoofdzakelijk onder de sectoren ‘Diensten in verband met gebouwen’ 

(poetshulp) (Nace 81) en ‘Overige persoonlijke diensten’ (strijkateliers) (Nace 96)  Deze 

verschuiving gaat gepaard met aanzienlijke sprongen in het aantal werkenden in de cor-

responderende WSE-sectoren (cf  t14, t15 en q7) tussen 2009 en 2010   

 

- Vanaf 2011 werd een hervormde RSZ-aangifte voor het overheidspersoneel ingevoerd, die 

het mogelijk maakt werknemers die zich in bepaalde stelsels van inactiviteit bevinden te 

onderscheiden  Zo worden de werknemers die zich in een stelsel van terbeschikking-

stelling voorafgaand aan het pensioen bevinden, niet langer geteld als tewerkgestelde 

werknemer  Als gevolg van deze herzieningen (cf  het Capelo-project) werden in 2011 een 

12 000-tal RSZ-loontrekkenden minder geteld  Het ging hierbij vooral om een tijdreeks-

breuk in de Nace-sectoren 61 1 (‘draadgebonden communicatie’), 85 3 (‘secundair onder-

wijs’) en 85 4 (‘hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs)   

 

- Voor de cijfers van 2012 werd tevens een bijkomende correctie gedaan – ook als gevolg 

van het Capelo-project – voor werknemers van het ministerie van Defensie, in het kader 

van de maatregel van de vrijwillige opschorting van prestaties (VOP)  Deze correctie resul-

teerde tot een vermindering van ongeveer 3 500 eenheden in de sector ‘Algemene Over-

heidsdiensten’ (Nace-sector 84 2)   

 

Gemeente 

 

De plaats van de vestiging, die bepaalt waar de job wordt geteld, is de gemeente (van de vestigingseen-

heid) waar de werknemer is tewerkgesteld  Jobs van werknemers zonder vaste plaats van tewerkstel-

ling, van werknemers werkend bij de klant, van gedetacheerde werknemers en van thuiswerkers wor-

den toegewezen aan de vestigingseenheid van de eigen onderneming waarvan zij administratief afhan-

gen   

 

Voor werknemers van buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België en personeel van huis-

houdens (waar de woonplaats van de werkgever als plaats van tewerkstelling wordt beschouwd) moet 

vanaf 2014 een beperkte aanduiding van de plaats van tewerkstelling opgegeven worden  Hierdoor 

kunnen de jobs van werknemers van ondernemingen die hoofdzakelijk in het Vlaams, Waals of Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest actief zijn, niet aan één specifieke werkgemeente, -RESOC of -provincie worden 

toegewezen  Vandaar dat vanaf 2014 voor een aantal jobs deze lagere geografische niveaus niet gekend 

zijn  
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1.4. Totaal aantal jobs 2019 

 

Tabel 4 geeft een overzicht van het totaal aantal jobs volgens de verschillende statuten (loontrekkend, 

zelfstandig, helper)  

 

Tabel 4  Eindresultaat totaal aantal loontrekkende jobs (Vlaams Gewest en België; jaargemiddelde 2019) 

 Vlaams Gewest België 

Totaal aantal jobs 3 086 347 5 222 963 

Loontrekkende jobs 2 412 145 4 139 656 

   RSZ 2 199 833 3 714 300 

   RSZPPO 177 281 370 194 

   RSZ studenten 32 277 50 290 

   RSZPPO studenten 1 923 3 258 

   PWA 831 1 614 

   

Jobs van zelfstandigen 636 451 1 022 849 

In hoofdberoep 421 686 681 231 

In bijberoep 167 007 264 361 

Na pensioen 47 758 77 258 

Jobs van helpers 37 752 60 458 

In hoofdberoep 32 153 50 121 

In bijberoep 4 420 8 521 

Na pensioen 1 179 1 817 

Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Steunpunt Werk 

 

2. Raming van het totaal aantal vestigingen met personeel: update 2019 
 

Voor de raming van het aantal vestigingen met personeel vertrekken we van de RSZ/RSZPPO gedecen-

traliseerde statistiek   

 
Tabel 5  Berekening van het gemiddeld aantal vestigingen met personeel gekend bij RSZ en RSZPPO per kwartaal 

en per jaar (Vlaams Gewest & België; 2019) 

  Vlaams Gewest België 

31 december ‘18   170 048 295 690 

31 maart ‘19  170 364 296 009 

30 juni ‘19   171 241 297 046 

30 september ‘19  172 071 297 913 

31 december ‘19  172 162 298 584 

Stap 1    

Gemiddelde 1ste kwartaal ‘19 (31 december ‘18 + 31 maart ‘19)/2 170 206 295 850 

Gemiddelde 2de kwartaal ‘19 (31 maart ‘19 + 30 juni ‘19)/2 170 803 296 528 

Gemiddelde 3de kwartaal ‘19 (30 juni ‘19 + 30 september ‘19)/2 171 656 297 480 

Gemiddelde 4de kwartaal ‘19 (30 september ‘19 + 31 dec  ‘19)/2 172 117 298 249 

Stap 2: jaargemiddelde 2019 
(gem  1ste kwartaal ‘19 + gem  2de kwartaal ‘19 + 

gem  3de kwartaal ‘19 + gem  4de kwartaal ‘19)/4 
171 195 297 026 

Bron: RSZ (Bewerking Steunpunt Werk) 


