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In het kader van haar verplichtingen t.o.v. Eurostat publiceert de Bank vandaag nieuwe regionale resultaten over de
economische activiteit en de werkgelegenheid t.e.m. het jaar 2021.

In 2021 trokken de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid terug
sterk aan in de drie gewesten

 De economische bedrijvigheid kwam in Vlaanderen uit boven het niveau van voor de pandemie.
In Brussel bereikte ze vrijwel hetzelfde niveau en in Wallonië bleef ze eronder.

 Tussen 2020 en 2021 steeg de totale werkgelegenheid sneller in Vlaanderen en in Wallonië dan
in Brussel.

De economische groei bedroeg in Vlaanderen 6,2 %, in Brussel 5,7 % en in Wallonië 4,4 %.

Het economische herstel van de gewesten in 2021 werd zeer sterk bepaald door de gezondheidssituatie, na de
historische dalingen in 2020. De uitrol van de vaccinatiecampagnes en de invoering van aangepaste protocollen
(dragen van een mondmasker, verluchting van lokalen, ...) maakten een geleidelijke, maar niet volledige
opheffing mogelijk van de beperkingen die sommige activiteiten nog belemmerden. Na twee door de pandemie
beheerste jaren hebben de drie gewesten echter niet in dezelfde mate hun activiteitsniveau kunnen herstellen.
In Vlaanderen lag de economische bedrijvigheid1, in 2021, 1,5 % hoger dan vóór de crisis. De bedrijvigheid
bereikte vrijwel opnieuw het peil van 2019 in Brussel en bleef 1,5 % lager in Wallonië.

VERLOOP VAN DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID NAAR GEWEST
(in %)

Bron: INR.

Hoewel het herstel aanzienlijk was, bleek het niettemin onvolledig in sommige bedrijfstakken en volgens het
gewest, met name in de bedrijfstakken die sterker waren getroffen door de gezondheidsmaatregelen, zoals de
horeca of ‘cultuur en recreatie’.

In Brussel werd de groei in 2021 het sterkst ondersteund door de gespecialiseerde, wetenschappelijke en
technische activiteiten (+ 0,8 procentpunt). De handel (+ 0,6 procentpunt), de overheid (+ 0,6 procentpunt), en
de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten (+ 0,5 procentpunt) droegen eveneens ruimschoots bij
tot het herstel. Ondanks een niet te verwaarlozen opleving in 2021, bleef de toegevoegde waarde van de horeca
in Brussel 47,3 % lager dan vóór de pandemie.

1 Gemeten op basis van de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen naar volume.

PERSBERICHT

https://www.nbb.be/nl/statistieken/algemeen/infografieken?theme=6
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nnr21.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 en in Wallonië leefde de handel, die in 2020 hard was getroffen, weer op en droeg het sterkst
bij tot de groei in die twee gewesten (+ 1,6 procentpunt in Vlaanderen en + 1,4 procentpunt in Wallonië). Het
economische herstel in het noordelijke en zuidelijke deel van het land was ook grotendeels te danken aan de
krachtige ontwikkeling van de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten (respectievelijk
+ 0,8 en + 0,5 procentpunt), de administratieve en ondersteunende diensten (+ 0,5 procentpunt) en de
vastgoedactiviteiten (+ 0,5 procentpunt). Ondanks relatief gelijklopende ontwikkelingen in beide gewesten werd
de groei in Wallonië ernstig vertraagd door de afname van de toegevoegde waarde in de farmaceutische
nijverheid (-1,4 procentpunt). Die daling was grotendeels te wijten aan de inzinking van de verkoop van een
vaccin aan het buitenland bij een van de grote producenten in die bedrijfstak, zonder een vermindering van de
kosten van dat bedrijf.

BEDRIJFSTAKKEN MET DE GROOTSTE IMPACT OP HET VERLOOP VAN DE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID NAAR
GEWEST, IN 2021
(in %punt)

Bron: INR.

De opleving kwam de werkgelegenheid in Vlaanderen en Wallonië meer ten goede dan in
Brussel.

Nadat ze zich in 2020 min of meer had gehandhaafd dankzij de maatregelen van de overheid, nam de totale
werkgelegenheid in 2021 fors toe in Vlaanderen (+2,1 % of +59 300 personen) en in Wallonië (+1,9 % of
+24 650 personen). De administratieve en ondersteunende diensten droegen het meest bij tot de
werkgelegenheidsgroei in die twee gewesten. Deze groei vloeide ook voort uit de gunstige ontwikkelingen bij
de gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische activiteiten, het onderwijs, de menselijke
gezondheidszorg, de bouwnijverheid en de handel.

In Brussel groeide de werkgelegenheid matiger (+0,9 % of +6 350 personen). In vergelijking met de twee
andere gewesten werd de dynamiek afgeremd door een minder krachtige stijging in de administratieve en
ondersteunende diensten en door de afname van de werkgelegenheid in de horeca, de handel en de financiële
diensten.

In de drie gewesten nam het aantal zelfstandigen opnieuw krachtiger toe dan het aantal loontrekkenden.

Bedrijfstakken (A38) Brussel Vlaanderen Wallonië België
Handel (GG) 0,6 1,6 1,4 1,4
Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische
activiteiten (MA) 0,8 0,8 0,5 0,7
Administratieve en ondersteunende diensten (NN) 0,4 0,5 0,5 0,5
Exploitatie van en handel in onroerend goed (LL) 0,2 0,5 0,5 0,4
Vervoer en opslag (HH) 0,3 0,4 0,3 0,4
Openbaar bestuur (OO) 0,6 0,2 0,4 0,4
Verschaffen van accommodatie en maaltijden (II) 0,2 0,3 0,3 0,3
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten (CD) 0,5 0,3 0,0 0,3
Bouwnijverheid (FF) -0,1 0,0 0,3 0,1
Financiële activiteiten en verzekeringen (KK) 0,2 0,0 -0,1 0,0
Metaalnijverheid (CH) 0,0 -0,3 -0,2 -0,2
Farmaceutische nijverheid (CF) 0,0 0,0 -1,4 -0,3

Totale groei naar volume (%) 5,7 6,2 4,4 5,7

waarvan :  Bijdrage door de publieke sector (S13) 0,8 0,3 0,5 0,4

                         Bijdrage door de privé-sector (S1-S13) 4,9 6,0 3,9 5,3
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VERLOOP VAN DE TOTALE WERKGELEGENHEID NAAR GEWEST
(in %)

Bron: INR.

BEDRIJFSTAKKEN MET DE GROOTSTE IMPACT OP HET VERLOOP VAN DE TOTALE WERKGELEGENHEID NAAR
GEWEST, IN 2021

(in %punt)

Bron: INR.

Bedrijfstakken (A38) Brussel Vlaanderen Wallonië België
Administratieve en ondersteunende diensten (NN) 0,2 0,6 0,6 0,5
Gespecialiseerde, wetenschappelijke en technische diensten
(MA) 0,2 0,2 0,1 0,2
Onderwijs (PP) 0,2 0,2 0,2 0,2
Menselijke gezondheidszorg (QA) 0,2 0,2 0,2 0,2
Bouwnijverheid (FF) 0,0 0,2 0,2 0,2
Handel (GG) -0,2 0,2 0,2 0,1
Openbaar bestuur (OO) 0,2 0,1 0,1 0,1
Financiële activiteiten en verzekeringen (KK) -0,1 0,0 0,0 0,0
Verschaffen van accommodatie en maaltijden (II) -0,3 0,0 0,0 -0,1

Totale groei (%) 0,9 2,1 1,9 1,9

waarvan :  Bijdrage van de publieke sector (S13) 0,4 0,2 0,3 0,3

                         Bijdrage van de privé-sector (S1-S13) 0,5 1,9 1,6 1,6
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De onderstaande tabel bevat de statistieken van de regionale rekeningen betreffende de economische
bedrijvigheid en de werkgelegenheid van de laatste drie beschikbare jaren. De cijfers voor het jaar 2021 werden
geraamd volgens de zogenoemde ‘voorlopige’ methode. De resultaten voor de voorgaande jaren werden
geraamd volgens de zogeheten ‘definitieve’ methode. Al de variabelen van de regionale rekeningen die zijn
uitgesplitst naar werkplaats (waaronder het arbeidsvolume, de door loontrekkenden/zelfstandigen gewerkte
uren, de beloning van werknemers en de bruto-investeringen in vaste activa) en naar woonplaats (rekening van
de huishoudens en consumptieve bestedingen per sector), zijn beschikbaar in de statistische gegevensbank
NBB.Stat.

SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE REKENINGEN NAAR WERKPLAATS
2

Bron: INR.

Bron: INR

2  Het verschil tussen de cijfers voor België en de som van de drie gewesten is toe te schrijven aan het extraregionaal
gebied.

In absolute cijfers (€
mln. of  aantal

personen)

Aandeel van elk
gew est in het

nationale totaal (%)

Gemiddelde
jaarlijkse groei

2020 2020 2019 2020 2021 2010-2021

Bruto toegevoegde waarde in volume - Economische groei

Brussel 69.368,7 18,3 2,6 -5,6 5,7 0,8

Vlaanderen 221.532,9 58,5 2,1 -4,5 6,2 1,7

Wallonië 87.784,8 23,2 2,7 -5,6 4,4 1,3

België 378.942,8 100,0 2,3 -4,9 5,7 1,4

Bruto toegevoegde waarde lopende prijzen

Brussel 74.696,8 18,1 3,9 -4,3 7,9 2,7

Vlaanderen 241.803,6 58,6 4,1 -3,1 9,1 3,3

Wallonië 95.912,4 23,2 4,6 -3,6 7,2 3,2

België 412.663,2 100,0 4,2 -3,4 8,4 3,1

Totaal w erkzame personen (aantal personen)

Brussel 711.419 14,5 1,2 -0,3 0,9 0,5

Vlaanderen 2.885.506 58,9 1,9 0,2 2,1 1,1

Wallonië 1.298.799 26,5 1,2 -0,1 1,9 0,8

België 4.898.327 100,0 1,6 0,1 1,9 0,9

Loontrekkenden (aantal personen)

Brussel 626.410 15,4 1,1 -0,5 0,7 0,3

Vlaanderen 2.369.230 58,3 1,8 -0,3 1,7 1,0

Wallonië 1.065.598 26,2 1,3 -0,3 1,9 0,8

België 4.063.841 100,0 1,6 -0,3 1,6 0,8

Zelfstandigen (aantal personen)

Brussel 85.009 10,2 1,7 0,9 2,3 2,2

Vlaanderen 516.276 61,9 2,4 2,6 3,5 1,5

Wallonië 233.201 27,9 0,4 0,9 2,0 1,0

België 834.486 100,0 1,8 1,9 3,0 1,5

Veranderingspercentage t.o.v. het vorige
jaar (%)




