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 Perscommuniqué  17 juni 2013
Federaal Planbureau
Brussels Instituut

voor Statistiek en Analyse
Studiedienst van de
Vlaamse Regering

Institut Wallon de l’Evaluation,
de la Prospective et de la Statistique

Nieuwe regionale economische vooruitzichten 2013-2018

Op 17 juni 2013 stellen het Federaal Planbureau (FPB), het Brussels Instituut voor Statistiek en 
Analyse (BISA), de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) en het Institut wallon de l’Eva-
luation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) de resultaten van nieuwe regionale eco-
nomische vooruitzichten voor de periode 2013-20181 voor.

De regionale vooruitzichten zijn gebaseerd op de na-
tionale ‘Economische vooruitzichten 2013-2018’ die in 
mei van dit jaar verschenen2, met als uitgangspunt 
een internationaal scenario dat gekenmerkt wordt 
door een terugval van de economie van de eurozone 
in 2013 en een geleidelijk herstel nadien. 

Binnen die minder gunstige context, zou de groei van 
de Belgische economie quasi nul bedragen in 2013 en 
aantrekken tot 1,2 % in 2014 dankzij een versnelling 
van de groei van de uitvoermarkten. De groei zou zich 
doorzetten in de loop van de periode 2015-2018 en de 
gemiddelde jaarlijkse groei van het Belgische bbp op 
1,7 % brengen.

De resultaten van de regionale economische vooruit-
zichten zijn samengevat de volgende:

Economische groei

Na de twee jaren van economisch herstel in 2010 en 
2011, waarin dat herstel uiteen liep per gewest en het 
sterkst was in Wallonië, bleef vorig jaar geen enkel ge-
west gespaard van de conjunctuurverzwakking. In 
2012 zou het bbp in volume in Vlaanderen en het 
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest met bijna 0,3 % 
gedaald zijn en in Wallonië veeleer gestagneerd zijn. 
In de veronderstelling van een zeer licht herstel van de 
eurozone in 2013, zou de economische groei heel 
zwak zijn in de drie gewesten3. Vanaf 2014 zouden de 
drie gewesten eenzelfde economische groei opteke-

nen (1,2 % in 2014 en tussen 1,6 en 1,8 % per jaar 
over de periode 2015-2018). 

Arbeidsmarkt

Over de periode 2013-2014 zou elk van de drie Bel-
gische gewesten een zwakke groei van de binnen-
landse werkgelegenheid laten optekenen (gemiddeld 
0,2 tot 0,3 % per jaar). Op middellange termijn en in 
lijn met het geleidelijk aantrekken van de economi-
sche groei, zou de jobcreatie versnellen tot een ge-
middeld groeitempo van 0,7 tot 0,9 % per jaar, afhan-
kelijk van het gewest. Tussen 2013 en 2018 zou de 
totale binnenlandse werkgelegenheid toenemen met 
30 000 personen in Brussel, 98 000 personen in 
Vlaanderen en 44 000 personen in Wallonië. Op mid-
dellange termijn zouden de bedrijfstakken 'gezond-
heidszorg en maatschappelijke dienstverlening' en 
'overige marktdiensten' (inclusief dienstencheques) in 
elk gewest de drijvende kracht vormen achter de 
werkgelegenheidsgroei.

De Vlaamse werkloosheidsgraad4 zou van 8,7 % in 
2013 licht stijgen tot 8,9 % in 2014. De Vlaamse werk-
loosheidsgraad zou tegen het einde van de projectie-
periode (2018) opnieuw dalen tot het niveau van 2012 
(8 %), als gevolg van een sterkere werkgelegenheids-
groei en een groeivertraging van de beroepsbevol-
king5. In Wallonië stagneert de werkloosheidsgraad 
op korte termijn (16,9 % in de periode 2013-2014), 

1. De volledige resultaten van de regionale vooruitzichten zullen in het begin van de maand juli gepubliceerd worden. De Executive Summary van deze studie is 
nu beschikbaar op de websites van de partnerinstellingen.

2. Federaal Planbureau, Economische Vooruitzichten 2013-2018, mei 2013.
3. We merken op dat de regionale economische middellangetermijnvooruitzichten niet de ambitie hebben van de kortetermijnmodellen om voor elk jaar gedetail-

leerde vooruitzichten te maken die de recentste informatie over de economische conjunctuur integreren. Volgens de meest recente ramingen van verschillende 
instellingen, zou de Belgische economische groei zo lager zijn in 2013 dan de  groei weerhouden in deze regionale vooruitzichten en bijna ongewijzigd in 2014.

4. De werkloosheidsgraad geeft het procentuele aandeel werklozen (administratief concept, inclusief oudere werklozen) in de beroepsbevolking weer.  De be-
roepsbevolking (of het arbeidsaanbod) bestaat uit de werkende en de werkloze inwoners.

5. Zie nota 4 hierboven. 
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aangezien de werkende beroepsbevolking1 er sterker 
toeneemt en het arbeidsaanbod2 er minder sterk aan-
trekt. De Waalse werkloosheidsgraad zou terugvallen 
tot 15,8 % in 2018. In het Brusselse Hoofdstedelijke 
Gewest stijgt de werkloosheidsgraad tussen 2013 en 
2014 (20,8 % tot 21,4 %) om vervolgens geleidelijk te 
dalen tot 20,2 % in 2018 (20,8 % in 2012).

Productiviteit, lonen en inkomens

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zou de ver-
wachte productiviteitsgroei in de marktbedrijfstakken 
het geringste zijn van de drie Belgische gewesten 
(0,7 % per jaar over de periode 2015-2018). Dat staat 
in contrast met wat vóór de crisis werd vastgesteld. De 
snellere productiviteitsgroei in Wallonië (1,1 % per jaar) 
zou er een tegengewicht vormen voor de minder gun-
stige evolutie van de marktdiensten die in het recente 
verleden werd waargenomen.  In Vlaanderen zou de 
productiviteit op middellange termijn met 0,9 % stijgen, 
wat beter is dan tijdens de vorige jaren. 

In vergelijking met de productiviteit, lijkt de verwachte 
loonevolutie in de drie gewesten op middellange ter-
mijn relatief gematigd. Bijgevolg zouden de reële loon-
kosten per eenheid product op middellange termijn da-
len in de marktbedrijfstakken van de drie gewesten op 
de periode 2015-2018.

Over de periode 2012-2018 zou het beschikbaar inko-
men van de huishoudens  sneller toenemen in Brussel 
(gemiddeld 3 % per jaar, in nominale termen) dan in 
Vlaanderen en Wallonië (2,7 %). Ondanks een minder 
dynamische groei van de sociale uitkeringen, zou het 
beschikbaar inkomen in Brussel gebaat zijn door o.m. 
een sterkere groei van de bezoldigingen van de 
loontrekkenden en van het inkomen van de zelfstandi-
gen. De groei van het Vlaams en Waals primair inko-
men zou quasi identiek zijn, maar het inkomen van de 
zelfstandigen zou in Vlaanderen sneller stijgen dan in 
Wallonië, terwijl het omgekeerde geldt voor de bezoldi-
gingen van de loontrekkenden. Het groeitempo van de 

sociale uitkeringen zou iets hoger zijn in Vlaanderen 
dan in Wallonië. 

Gegeven de relatief sterkere groei van de Brusselse 
bevolking op middellange termijn, leiden de verwachte 
evoluties van de inkomsten tot een snellere groei van 
het beschikbaar inkomen per inwoner in Vlaanderen en 
in Wallonië (2,1 %) dan in Brussel (1,6 %).

Overheidsfinanciën

Bij ongewijzigd beleid en gelet op de informatie die be-
schikbaar was midden april 2013, zou de gezamenlijke 
rekening van de gemeenschappen en gewesten in 
evenwicht zijn vanaf 2015, en dit voornamelijk dankzij 
een begrotingsoverschot van het Vlaamse Gewest (in-
cl. de Vlaamse Gemeenschap).  Ook de rekening van 
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zou vanaf 2015 
geleidelijk begrotingsoverschotten vertonen. De Fran-
se Gemeenschap zou een positief vorderingensaldo 
realiseren vanaf 2016, terwijl de rekening van het 
Waalse Gewest, niettegenstaande positieve primaire 
saldi over de gehele projectieperiode, pas in 2018 in 
evenwicht zou zijn.

Uitstoot van broeikasgassen

Het HERMREG-model berekent ook regionale vooruit-
zichten voor de broeikasgasemissies (BKG). Volgens 
die vooruitzichten zouden de BKG-emissies tussen 
2012 en 2018 licht dalen op nationaal vlak alsook in het 
Waalse en Vlaamse Gewest dankzij een matige toena-
me van het finaal energieverbruik en een structurele 
wijziging in het energieverbruik ten gunste van minder 
vervuilende en/of hernieuwbare energie. In het Brus-
selse Hoofdstedelijke Gewest zou er sprake zijn van 
een lichte toename van de BKG-emissies. In de context 
van die vooruitzichten, zou Wallonië de streefnormen 
behaald hebben die haar zijn toegewezen in het kader 
van de Belgische interne verdeling van de doelstellin-
gen van het Kyotoprotocol. Vlaanderen en Brussel zou-
den daar niet volledig in geslaagd zijn.

Voor meer informatie: 
Delphine Bassilière, tel.: 02/507 74 58, e-mail: db@plan.be, Didier Baudewyns, tel.: 02/507 73 66, e-mail: dib@plan.be 
Francis Bossier, tel.: 02/507 74 43, e-mail: fb@plan.be, Ingrid Bracke, tel.: 02/507 74 45, e-mail: ib@plan.be

1. De werkende beroepsbevolking is de werkgelegenheid naar woonplaats, onafhankelijk van waar de werkplaats is.
2. Zie nota 4 hierboven.
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Kerncijfers van de regionale vooruitzichten

Gemiddelden
1998-2004 2005-2011 2012-2014 2015-2018 2012-2018

1. Bruto binnenlands product in volume (1)

Rijk 2,2 1,4 0,4 1,7 1,2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,4 1,3 0,3 1,6 1,1
Vlaams Gewest 2,2 1,4 0,4 1,7 1,2
Waals Gewest 2,1 1,4 0,5 1,8 1,2
2. Reële productiviteit per hoofd (marktbedrijfstakken) (1)
Rijk 1,3 0,3 0,0 0,9 0,5
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,8 0,5 0,0 0,7 0,4
Vlaams Gewest 1,2 0,3 0,0 0,9 0,5
Waals Gewest 1,3 0,2 0,1 1,1 0,7
3. Reële loonkosten per hoofd (marktbedrijfstakken) (1)
Rijk 0,7 -0,5 0,2 0,5 0,4
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,9 -0,5 0,3 0,3 0,3
Vlaams Gewest 0,9 -0,5 0,2 0,5 0,4
Waals Gewest 0,4 -0,6 0,2 0,5 0,3
4. Binnenlandse werkgelegenheid (1)
Rijk 1,0 1,1 0,2 0,8 0,6
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 0,9 0,8 0,2 0,9 0,6
Vlaams Gewest 1,1 1,1 0,2 0,8 0,6
Waals Gewest 1,0 1,3 0,3 0,7 0,5
5. Werkloosheidsgraad (FPB-concept) (2) (3)
Rijk 13,4 12,7 12,7 11,7 12,4
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19,8 20,7 21,4 20,2 20,9
Vlaams Gewest 9,7 8,5 8,9 8,0 8,6
Waals Gewest 18,2 17,9 16,9 15,8 16,6
6. Werkgelegenheidsgraad (15-64 jaar) (3)
Rijk 61,9 63,6 63,7 65,2 64,2
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 58,4 58,8 56,6 57,3 57,0
Vlaams Gewest 65,2 67,5 67,8 69,6 68,4
Waals Gewest 57,0 58,2 58,8 60,0 59,1
7. Beschikbaar inkomen van de huishoudens (tegen lopende prijzen) (1)
Rijk 2,9 3,3 2,1 3,2 2,7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,8 3,6 2,2 3,6 3,0
Vlaams Gewest 3,1 3,3 2,0 3,3 2,7
Waals Gewest 2,6 3,2 2,2 3,0 2,7
7.1 Beloning van werknemers volgens woonplaats (tegen lopende prijzen) (1)
Het Rijk 4,0 3,7 2,2 3,1 2,7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4,0 3,9 2,5 3,6 3,1
Vlaams Gewest 4,0 3,7 2,1 3,1 2,7
Waals Gewest 4,0 3,8 2,5 3,1 2,8
7.2 Exploitatieoverschot van de huishoudens en gemengd inkomen (tegen lopende prijzen) (1)
Het Rijk 2,0 1,0 1,3 2,2 1,8
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,0 1,9 1,8 2,5 2,2
Vlaams Gewest 2,5 1,0 1,4 2,2 1,9
Waals Gewest 1,3 0,7 0,9 2,0 1,5
7.3 Primaire inkomens van de huishoudens (tegen lopende prijzen) (1)
Het Rijk 3,1 3,1 1,9 3,3 2,7
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,9 3,3 2,2 3,8 3,1
Vlaams Gewest 3,2 3,1 1,7 3,3 2,6
Waals Gewest 3,0 3,1 2,1 3,1 2,7
7.4 Sociale uitkeringen (excl. sociale overdrachten in natura) ontvangen door de huishoudens (tegen lopende prijzen) (1)
Het Rijk 3,7 4,2 3,8 3,4 3,6
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3,2 3,6 3,2 3,2 3,2
Vlaams Gewest 4,2 4,3 3,9 3,6 3,7
Waals Gewest 3,2 4,2 3,7 3,2 3,4
8. Vorderingensaldo, gemeenschappen en gewesten (in miljoen euro) (3)
Totaal - - -334 1773 -
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - - -40 152 -
Vlaams Gewest (4) - - 174 1222 -
Waals Gewest - - -176 64 -
Franse Gemeenschap - - -282 323 -
(1) Groeivoet in %.
(2) Volgens het FPB-concept omvat de werkloosheid ook de oudere niet-werkzoekende werklozen.
(3) In de kolommen 2012-2014 en 2015-2018 wordt de waarde op het einde van de periode (respectievelijk 2014 en 2018) weergegeven. 
(4) Inclusief de Vlaamse Gemeenschap.

Bron: HERMREG.
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