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De satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk (IZW's) 2000-2008
Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, 17 december 2010, de cijfergegevens van de
satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk over de periode 2000-2008.
Met "satellietrekening" wordt een geheel van consistente statistische tabellen bedoeld die stroken met het centrale
kader van de nationale rekeningen, maar waarin men een specifieke aanpak kan hanteren en bestanddelen kan
toevoegen die niet in de nationale rekeningen opgenomen zijn, teneinde de economische werkelijkheid uit een ander
oogpunt te beschrijven.
De Belgische satellietrekening van de IZW's wordt opgesteld op basis van een door de Verenigde Naties
goedgekeurde methodologie. De populatie van de rekening bevat voornamelijk entiteiten die loontrekkenden
tewerkstellen en die de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) hebben aangenomen of een
andere rechtsvorm zonder enig winstbejag (stichting, beroepsvereniging, ...). Ook feitelijke verenigingen die personeel
tewerkstellen en geen winstbejag nastreven (ondermeer vakbonden) maken deel uit van de populatie.
Onderwijsinstellingen van het vrije net en IZW's zonder bezoldigde tewerkstelling werden daarentegen niet in de
bestudeerde populatie opgenomen, wegens het ontbreken van een aantal specifieke basisgegevens.
Sinds 2000 is het belang van IZW's in de totale economie voortdurend toegenomen, zowel in termen van bruto
toegevoegde waarde, als in termen van werkgelegenheid. De recentste gegevens over 2008 herbevestigen deze
structurele evolutie. De productieactiviteit van de zowat 17.800 in de satellietrekening opgenomen IZW’s genereerde in
2008 een toegevoegde waarde van 17,6 miljard euro, een stijging met 7,6 pct. ten opzichte van het voorgaande jaar.
De bijdrage van deze instellingen tot het bruto binnenlands product (bbp) beliep 5,1 pct. De IZW's zijn vooral actief in
de bedrijfstakken zoals de gezondheidszorg (38,7 pct. van de totale toegevoegde waarde van de sector van de IZW's
in 2008), de maatschappelijke dienstverlening (29,4 pct. in 2008) en de diverse verenigingen (10,6 pct.), maar ook in
bedrijfstakken die traditioneel zijn voorbehouden aan vennootschappen of zelfstandigen zoals de handel, de horeca en
de dienstverlening aan ondernemingen (13,0 pct.).
In 2008 stelden de instellingen bijna 432.000 werknemers tewerk, goed voor 11,5 pct. van de binnenlandse bezoldigde
werkgelegenheid.
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Aantal IZW's die in de satellietrekening zijn opgenomen

2000

2005

2006

2007

2008

15.723

17.015

17.400

17.624

17.794

10.439

14.278

15.225

16.387

17.637

4,1

4,7

4,8

4,9

5,1

9.483

13.024

13.951

14.885

15.970

7,4

8,5

8,7

8,9

9,0

383,3

401,5

416,5

431,7

10,8

11,1

11,3

11,5

Bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen
in miljoenen euro's
procenten bbp
Loonsom
in miljoenen euro's
in procenten van de totale loonsom
Bezoldigde werkgelegenheid
in duizenden personen

312,5

in procenten van de binnenlandse bezoldigde
werkgelegenheid
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9,2

Met uitzondering van onderwijsinstellingen uit het vrije net en IZW's die geen bezoldigde werknemers tewerkstellen.
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