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 VOORWOORD 

Deze studie van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid die door de Haven van 

Brussel werd besteld en met de steun van het Europees Sociaal Fonds werd verwezenlijkt, is de vijfde 

studie in een reeks publicaties waarmee de economische en sociale impact van ondernemingen in de 

Brusselse havenbuurt wordt ingeschat1. 

In de lijn van de vorige edities is ook hier ons doel tweeledig: enerzijds de administratieve gegevens 

m.b.t. de tewerkstelling en de economische gevolgen van de haven van Brussel op zijn grondgebied 

en het gewest actualiseren; anderzijds de resultaten voorstellen van de enquête die gevoerd werd bij 

de ondernemingen die op het grondgebied zijn gevestigd waarmee nog beter de kwalitatieve aspecten 

m.b.t. de Brusselse havenactiviteiten kunnen worden benaderd. Hoewel deze twee secties 

verschillend worden voorgesteld, moeten hun resultaten evenwel in de context worden geplaatst van 

een globale evaluatie van de uitdagingen en de socio-economische impact van de haven van Brussel. 

Het eerste luik van de studie, dat samen met de Nationale Bank van België (NBB) werd gevoerd, 

focust op twee sleutelparameters, nl. de bezoldigde tewerkstelling en de toegevoegde waarde. De 

gevolgen van deze variabelen worden geëvalueerd naargelang ze rechtstreeks of onrechtstreeks het 

gevolg zijn van de havenactiviteit. Daarnaast worden ze vergeleken met de effecten in de overige 

Belgische zeehavens, alsook met de gegevens die voor het hele Brusselse Gewest werden 

verzameld. 

Het tweede luik van de studie geeft een samenvatting van de resultaten van een enquête bij een 

steekproef van ondernemingen die in het Brusselse havengebied gevestigd zijn. Op die manier 

bekomen we een voorstelling van de identificatiegegevens van de ondernemingen, aangevuld met 

een uitvoerige analyse van de human resources waarover ze beschikken. De banden die 

havenbedrijven onderhouden met het grondgebied waarin ze zijn gevestigd worden eveneens 

bestudeerd en er wordt nagegaan in welke mate deze ondernemingen hun lokale verankering 

ontwikkelen. 

                                                   
1 De vorige publicaties zijn in 1998, 2002, 2007 en 2010 verschenen. 
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LUIK 1:SOCIO-ECONOMISCH BELANG VAN DE HAVEN VAN BRUSSEL 

Dit luik, dat door het Observatorium en de Nationale Bank van België (NBB) werd uitgewerkt, bestaat 

uit een bijwerking van de statistische gegevens die in de vorige editie werden voorgesteld en 

becommentarieerd2. De laatst beschikbare gegevens dateren van 2008 (studie verschenen in 

november 2010). Deze versie, die de administratieve gegevens van 2009 tot 2013 bevat, is de derde 

opeenvolgende samenwerking met als doel de socio-economische impact van de haven van Brussel 

op zijn terrein en over het hele gewest te bepalen a.d.h.v. een methodologie van de Nationale Bank. 

Deze analyse laat toe de banden tussen de havensectoren en de regionale economie nauwer aan te 

halen en de groeipolen, specifiek voor de activiteit van de Brusselse havenbedrijven, te identificeren. 

In deze studie wordt de focus uitsluitend gelegd op twee variabelen, de tewerkstelling en de 

toegevoegde waarde. Op deze manier kan de bijdrage van de havenactiviteit tot de lokale 

ontwikkeling worden geschat. Eerst wordt de methodologie beschreven. Vervolgens worden de 

rechtstreekse en de onrechtstreeks effecten van de productie van goederen en diensten voorgesteld. 

De onrechtstreekse effecten zijn het resultaat van de toevlucht tot leveranciers of onderaannemers. 

De resultaten worden eveneens getoetst aan de resultaten van de overige Belgische havens die door 

de Nationale Bank worden verspreid3. Er wordt daarnaast aandacht besteed aan de evolutie van de 

bezoldigde tewerkstelling en de rijkdom die in de desbetreffende periode wordt gecreëerd. De analyse 

wordt afgesloten met een sectorale vergelijking van de gegevens die in de havenzone werden 

verzameld en de gegevens die binnen het hele gewest werden opgetekend. 

                                                   
2 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, november 2010, Socio-economisch belang van de Brusselse 

havenbedrijven. 

3 Van Nieuwenhove F., juni 2015, Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens, Luiks havencomplex en 

haven van Brussel - Verslag 2013, Working Paper nr. 283. 
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DEEL 1: METHODOLOGIE 

De methodologie voor de studie van de socio-economische impact van de haven van Brussel berust 

grotendeels op de methodologie die door de NBB werd ontwikkeld voor de evaluatie van het 

economisch belang van de Belgische havens4. Deze evaluatie, waarvan de resultaten jaarlijks door de 

Nationale Bank worden bijgewerkt, gebeurt op basis van drie verschillende variabelen, nl. 

tewerkstelling, de toegevoegde waarde en de gedane investeringen. In tegenstelling tot wat de 

Nationale Bank voorstelt, focust deze studie zich enkel op de economische indicator (toegevoegde 

waarde uitgedrukt in lopende prijzen, in miljoen euro) en de tewerkstellingsindicator (uitgedrukt in 

voltijdse equivalenten [VTE] of aantal personen)5. 

In de lijn van de studie van de Belgische havens en de twee vorige edities van het onderzoek van het 

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid m.b.t. de haven van Brussel, worden de gegevens 

omtrent de tewerkstelling en de toegevoegde waarde verwerkt in functie van de vraag of de effecten al 

dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks door de desbetreffende ondernemingen worden veroorzaakt. 

Er moet worden verduidelijkt dat de rechtstreekse effecten berekend worden op basis van de 

jaarverslagen, ingediend door de ondernemingen bij de Balanscentrale6, terwijl de onrechtstreekse 

effecten 7berekend worden a.d.h.v. schattingen gebaseerd op de gegevens van het Instituut voor de 

Nationale Rekeningen. 

De referentiebevolking, zoals samengesteld voor de studie van de Belgische havens, bestaat 

uitsluitend uit ondernemingen uit de activiteitensectoren die een economische band hebben met de 

haven. Deze band beantwoordt aan een tweeledig selectiecriterium, nl. een geografisch criterium 

(volgens een perimeter die voor elke haven is vastgelegd8) en een functioneel criterium (naargelang 

de activiteitencluster waartoe de ondernemingen behoren en dat bepaald werd op basis van de 

NACE-BEL-code die hen werd toegewezen op basis van hun hoofdactiviteit9). 

                                                   
4 De Vlaamse havens (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge), de autonome haven van Luik en de haven van Brussel. De 

eerste havenstudie van de NBB werd in 1991 gevoerd en had enkel betrekking op het Antwerpse havencomplex. Na de drie 
overige Vlaamse havens en de haven van Luik, werd de haven van Brussel in de studie van 2008 geïntegreerd. 

De door de NBB ontwikkelde methodologie wordt meer uitgebreid besproken in de inleiding van de studie die in juni 2015 is 
verschenen. Cf. Van Nieuwenhove F., juni 2015, Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens, Luiks 

havencomplex en haven van Brussel - Verslag 2013, Working Paper nr. 283. 

5 Meerdere verklaringen kunnen hieromtrent naar voren worden geschoven. In de eerste plaats laten de gegevens waarover 
we beschikken ons niet toe om een onderscheid te maken tussen de verschillende soorten gedane investeringen. Hiervoor 

zouden we onder deze investeringen enkel de fysieke investeringen, die uitsluitend binnen het Brusselse havengebied 
werden gedaan, moeten extraheren. Daarnaast maken de ondernemingen met meerdere vestigingen (waarvan sommige 

buiten het havengebied kunnen liggen) het moeilijk een onderscheid te maken tussen investeringen die binnen of buiten de 

havenzone zijn gedaan. 
6 Volgende organisaties zijn niet verplicht hun jaarrekeningen bij de Balanscentrale in te dienen: verenigingen zonder 

winstoogmerk, instellingen van openbaar nut en buitenlandse ondernemingen. 
7 Voor meer informatie, raadpleeg bijlagen 1 tot 4 van Lagneaux F., juni 2006, Economisch belang van de Belgische havens: 

Vlaamse zeehavens en Luiks havencomplex - Verslag 2004, NBB, Working Paper nr. 86 

8 Perimeter werd voor elke haven vastgelegd op basis van een lijst met te selecteren postcodes en straatnamen. 

9 NACE is een geïntegreerd systeem van statistische klasseringen waarmee op Europees niveau vergelijkingen kunnen 

worden gemaakt. Het maakt een onderverdeling van de economische activiteiten waardoor een NACE-code kan worden 
toegewezen aan lokale eenheden in functie van de gevoerde activiteiten. De NACE-BEL is het referentiekader voor de 

Belgische nomenclatuur van de economische activiteiten. 
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Wat het geografisch aspect betreft, is de toepassing van het selectiecriterium verschillend naargelang 

de activiteitencluster waartoe de onderneming behoort. De ondernemingen die een rechtstreekse 

economische band hebben met de havenactiviteit, maar buiten de vastgelegde zone liggen, worden 

bijgevolg in de referentiebevolking opgenomen. Hetzelfde geldt voor de ondernemingen die een 

zogenaamde niet-maritieme activiteit voeren, maar geografisch gezien in het havengebied zijn 

gelegen. 

Anderzijds moet er bij het functioneel selectiecriterium een onderscheid worden gemaakt tussen de 

maritieme cluster, die de activiteitensectoren specifiek en essentieel voor de haven hergroepeert10, en 

de niet-maritieme cluster waaronder de sectoren vallen die geen rechtstreekse economische band met 

de havenactiviteit hebben, maar hierbij wel zijn betrokken via nauwe en wederzijdse relaties. Worden 

beschouwd als niet-maritieme activiteitensectoren: industrie11, handel12, transport13 en logistieke 

diensten14. 

In vergelijking met de vorige editie impliceert het doorvoeren van gedeeltelijke aanpassingen in de 

nomenclatuur van economische activiteiten “NACE-BEL 2003”, sinds januari 2008 van toepassing, 

wijzigingen in de verdeling van ondernemingen op basis van hun hoofdactiviteit in de ene of andere 

sector. Dit geld o.a. voor afvalverwerkingsbedrijven die van de sector van overige diensten naar de 

industriële sector verschuiven. Globaal gezien is de nomenclatuur “NACE-BEL 2008” minder 

gedetailleerd wat de industrie betreft, maar meer gedetailleerd voor de bouw- en dienstensector. 

Bijgevolg moeten de verschillen in de sectorale verdeling van de resultaten voorzichtig worden 

benaderd. 

Conform de methodologie die door de NBB wordt toegepast voor de studie van de Belgische haven, 

wordt de referentiebevolking voor de studie van de haven van Brussel bepaald a.d.h.v. een tweeledig 

selectiecriterium gebaseerd op het criterium dat eerder werd besproken. Er werden evenwel een 

aantal aanpassingen doorgevoerd. Ten eerste omvat de perimeter van de Brusselse haven, die 

beperkter is dan de perimeter die door de Nationale Bank werd vastgelegd, de activiteitenzones 

gelegen langs de waterwegen op het Brussels grondgebied of binnen de perimeter van de haven 

zoals bepaald door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan. De perimeter is uitgebreid met de Picardstraat 

gezien de fysieke en functionele nabijheid van het kanaal. Ten tweede werden sommige 

ondernemingen aan de bedrijvenlijst toegevoegd die tot nu toe niet werden opgenomen. Hoewel ze 

niet systematisch aan de geografische of functionele selectiecriteria voldoen, gebruiken ze wel het 

kanaal, zijn ze concessionaris van de Haven van Brussel (terrein of gebouw) of hebben ze een 

bedrijfszetel in de zone, maar hebben ze voor de publicatie van de rekeningen een adres buiten de 

vastgelegde perimeter meegedeeld. 

                                                   
10 Beheer en onderhoud, scheepvaart, overslag, bevrachting, opslag, baggerwerken, visvangst, maritieme diensten enz. 

11 Incl. energie en water, brandstofproductie, chemie, auto-industrie, productie van elektronische uitrusting, metallurgie, bouw, 
voeding, alsook overige soorten industrie (bv.: productie van transportmateriaal, houtbewerking, papierindustrie en drukwerk, 

textielindustrie). 

12 Groepeert de groot- en kleinhandel (handelsbemiddeling, import-export enz.). 
13 Dit omvat het goederentransport over land (wegtransport en andere methodes over land). 

14 Heeft betrekking op diensten ter ondersteuning aan de havenbedrijven (ondersteunende diensten m.b.t. gebouwen, 

verhuurdiensten, onderhoud enz.). 
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Zo zijn 386 ondernemingen als referentiepopulatie geselecteerd voor de studie van de socio-

economische impact van het Brusselse havengebied. Voor 140 van deze ondernemingen werden de 

resultaten van de enquête m.b.t. de tewerkstelling geïntegreerd in de databank van de Nationale Bank 

aangezien deze betrekking hebben op ondernemingen die niet verplicht zijn om hun jaarrekeningen in 

te dienen15, of wanneer de cijfers die via de enquête werden verworven duidelijk verschillen van de 

cijfers van de Balanscentrale16. Voor 2013 zijn de gegevens bekomen via de enquête voor bijna 3.800 

banen, uitgedrukt in aantal personen, (of iets meer dan 3.600 VTE's). 

 

                                                   
15 Indien het personeel tewerkgesteld is, maar er geen jaarrekeningen bij de Balanscentrale zijn ingediend, werd de 

toegevoegde waarde berekend op basis van de gemiddelde toegevoegde waarde per medewerker van de SUT-tak waartoe 
het behoort. De SUT-code is een verzameling van een aantal gelijkaardige NACE-BEL-codes. Deze gepersonaliseerde 

berekening wordt enkel voor een zeer beperkt aantal ondernemingen gevoerd. 

16 Voor bedrijven met meerdere vestigingen. 



11 
 

DEEL 2: HAVENBEDRIJVEN EN WERKGELEGENHEID 

In dit deel willen we de impact van de Brusselse havenactiviteit op de gewestelijke werkgelegenheid 

onderzoeken en, bij uitbreiding, haar invloed op de plaatselijke economische activiteit. Eerst 

behandelen we de werkgelegenheid die rechtstreeks toe te schrijven is aan de aanwezigheid van 

bedrijven in de zone. Hierbij bekijken we de sectorale spreiding van de werknemers meegeteld in de 

berekening van het personeelseffectief in 2013. Vervolgens bespreken we de evolutie van de 

werkgelegenheid in de verschillende sectoren en activiteitentakken in de periode 2009 tot 2013. 

Voorts vergelijken we de resultaten van het Brusselse havencomplex met de gegevens die voor de 

andere Belgische havens werden verzameld. Ten slotte onderzoeken we, bovenop de 

werkgelegenheid die haar bestaan rechtstreeks aan de haven dankt, ook de indirecte effecten van de 

havenactiviteit. 
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1. Directe werkgelegenheid 

1.1 Werkgelegenheid in de haven van Brussel 

In 2013 stelden de Brusselse havenbedrijven bijna 4.400 voltijdse equivalenten tewerk, hetzij iets 

meer dan 4.500 personen17. Daarmee bedraagt de bijdrage van deze bedrijven tot de totale 

bezoldigde werkgelegenheid 0,7% voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 0,1% op nationaal 

niveau18. 

Het aandeel van de niet-maritieme cluster in de werkgelegenheid in de zone voor havenactiviteit is, 

met 92,5% van het personeelseffectief19, bijzonder groot. Het industriële segment bekleedt hierin de 

eerste plaats, met 1.837 personen (of 1.754 VTE's), waarvan bijna de helft in sectoren die onder de 

noemer “andere industrie”20 worden gerekend (vooral afvalrecyclage- en verwerkingsbedrijven) en een 

derde in de bouw. Op de tweede plaats komt het werkgelegenheidsscheppend potentieel van de 

handel (met de groothandel voorop), waar we 1.442 personen tellen (1.377 VTE's). In totaal zijn beide 

segmenten goed voor ruim 70% van de havenwerkgelegenheid. 

 

Tabel 1: Directe werkgelegenheid in de haven van Brussel in 2013  

Sector 
Aantal banen Relatief aandeel 

Personen / bedrijf 
VTE's Personen % 

Maritieme cluster 327 345 7,5 15 

Niet-maritieme cluster 4.054 4.243 92,5 12 

    Handel 1.377 1.442 31,4 8 

    Industrie 1.754 1.837 40,0 24 

   Vervoer over land 247 266 5,8 8 

   Andere logistieke diensten 676 698 15,2 9 

Totaal havenzone 4.381 4.588 100,0 12 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

Zonder onderscheid te maken naar de sectoren, tellen de bedrijven gemiddeld, voor de hele 

havenzone, 12 werknemers per vestiging21. De resultaten van de sectorale benadering wijzen 

anderzijds uit dat de bedrijven uit de maritieme cluster groter zijn (15 personen per bedrijf) dan de 

bedrijven uit de niet-maritieme cluster, die per vestiging gemiddeld 12 personen in dienst hebben. We 

                                                   
17 De Nationale Bank heeft de gegevens m.b.t. de bezoldigde werkgelegenheid, voor wat de rechtstreeks door de Brusselse 

havenbedrijven gegenereerde werkgelegenheid betreft, in aantal personen en in voltijdse equivalenten (VTE's) meegedeeld. 
De gegevens afkomstig van de enquête zijn uitgedrukt in personen en omgezet in VTE's. We merken op dat de directe 

werkgelegenheid uitsluitend betrekking heeft op de loontrekkende werknemers, terwijl de indirecte werkgelegenheid ook de 
zelfstandigen omvat. 

18 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2013. 

19 Voor meer details over de sectorale verdeling van de werkgelegenheid in de haven van Brussel, zie tabel A.1. in de bijlage. 

20 De activiteiten onder de titel “andere industrie” betreffen onder meer de afvalwaterinzameling en -behandeling, de 
verzameling en verwerking van afval, de houtindustrie, de drukkerijen en de vervaardiging van textiel. 

21 De gemiddelde grootte van de ondernemingen wordt berekend met inbegrip van de bedrijven die geen personeel 

tewerkstellen in de havenzone (namelijk eenmanszaken [fysieke personen] en magazijnen). 
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merken echter op dat de industriesector per lokale eenheid veel meer directe banen genereert: 24 

personen per bedrijf, tegen 8 à 9 personen per onderneming in de handel, het vervoer en de diensten. 

 

1.2 Werkgelegenheid: vergelijking met de andere Belgische havens22 

Voor wat de directe werkgelegenheid betreft, concentreert 2,9% van de nationale werkgelegenheid 

zich in de zes belangrijkste Belgische havens, met 116.000 bezoldigde werknemers23. Het aandeel 

van de Brusselse havenbedrijven bedraagt op zijn beurt 0,1% van de werkgelegenheid op nationaal 

niveau24. 

Zoals blijkt uit de onderstaande tabel, toont een meer gedetailleerde analyse van de gegevens 

betreffende de Belgische havens aan dat de ontplooide activiteiten voornamelijk van zogenaamde 

niet-maritieme aard zijn25. Deze tendens is het sterkst uitgesproken in de twee binnenhavens Luik en 

Brussel, met respectievelijk 96,7% en 92,5% van de werkgelegenheid in de niet-maritieme cluster, en 

in de haven van Gent (89%). Daartegenover concentreert zich in de haven van Zeebrugge een 

meerderheid aan banen op de typische onlosmakelijk met de haven verbonden activiteitentakken 

(62,5% van de bezoldigde werkgelegenheid situeert zich in de maritieme cluster, voornamelijk in de 

goederenbehandeling). Tot slot vertegenwoordigt de maritieme cluster meer dan 40% van de 

werkgelegenheid in de havens van Antwerpen en Oostende, ook al blijven de activiteiten die geen 

enkel onmiddellijk economisch verband met de haven hebben hun overwicht behouden. 

 

Tabel 2: Directe werkgelegenheid in de Belgische havens in 2013 (%) 

Sector Antwerpen Gent  Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Maritieme cluster 45,4 11,0 40,3 62,5 3,3 7,5 

Niet-maritieme cluster 54,6 89,0 59,7 37,5 96,7 92,5 

Handel 4,0 7,7 3,7 7,1 4,0 31,4 

Industrie 37,1 74,3 45,7 19,4 88,5 40,0 

Vervoer over land 7,1 3,1 7,6 9,1 1,4 5,8 

Andere logistieke diensten 6,4 3,9 2,7 2,0 2,8 15,2 

Totaal  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

                                                   
22De gegevens die de Nationale Bank voor het Brussels Gewest heeft berekend en die in dit eerste deel van de studie zijn 

voorgesteld, wijken enigszins af van de gegevens uiteengezet in de publicatie van de NBB (Van Nieuwenhove F., juni 2015, 
Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens, Luiks havencomplex en haven van Brussel - Verslag 
2013, Working Paper Document nr. 283). De oorzaak ligt in een verschillende definitie van de havenperimeter (beperkter) en 

de selectie van bedrijven die niet voldoen aan het functionele criterium gebruikt voor de studie van de andere Belgische 
havens. Worden in deze studie in aanmerking genomen: de bedrijven die gebruikmaken van de waterweg of 

concessiehouder van de haven van Brussel zijn, de bedrijven die geen jaarrekening in België publiceren, alsook de bedrijven 

die een bedrijfszetel in de havenzone hebben, maar voor de publicatie van de rekeningen een adres buiten de zone hebben 
meegedeeld.  

23Van Nieuwenhove F., juni 2015, Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens, Luiks havencomplex en 

haven van Brussel - Verslag 2013, Working Paper Document nr. 283, p. 13. 

24 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2013. 

25Voor meer details over de sectorale verdeling van de werkgelegenheid in de belangrijkste Belgische havens, zie tabellen A.2 

en A.3. in de bijlage. 
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Wanneer we stilstaan bij de eigenheden van de niet-maritieme cluster, dan blijkt de industrie een 

belangrijke bron van tewerkstelling te zijn. De industrie is immers het segment dat in alle Belgische 

havens het sterkst vertegenwoordigd is, behalve in Zeebrugge. Zo hangen 4 van de 10 werknemers af 

van de Brusselse havenindustrie en is het aandeel van de industriële werkgelegenheid in de haven 

van Gent (74,3%, voornamelijk in de automobielnijverheid) en in de autonome haven van Luik (88,5%, 

waarvan ruim 40% in de metaalverwerkende nijverheid) zelfs nog groter. Voorts wordt de spreiding 

van de werkgelegenheid in het Brusselse havencomplex - bevoorradingshaven van het gewest -, in 

vergelijking met de andere Belgische havens, gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van 

activiteiten in de dienstensector: 31,4% van de Brusselse havenwerkgelegenheid situeert zich in de 

handel en 15,2% in de andere logistieke diensten. 
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2. Evolutie van de directe werkgelegenheid 

2.1 Evolutie van de werkgelegenheid in de haven van Brussel 

Tussen 2009 en 201326 is het aantal rechtstreeks door de havenbedrijven tewerkgestelde 

werknemers, voor de hele zone en voor alle sectoren samen, gedaald (-7% of -328 VTE's). Hiermee 

liggen de resultaten onder die voor het gewest, waar een groei van 2,0% werd genoteerd.27 Over deze 

periode van vijf jaar blijft de evolutie van het tewerkstellingsvolume in de haven negatief, met het ene 

jaar al meer personeelsverlies dan het andere. De enige uitzondering hierop vormt het jaar 2011, toen 

de situatie stabiel bleef (+0,1%). Het jobverlies bereikt een hoogtepunt in 2010, wanneer het 

gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand (loontrekkers) met 228 voltijdse equivalenten (of -4,8%) 

afneemt. 

 

Tabel 3: Evolutie van de directe werkgelegenheid in de haven van Brussel van 2009 tot 2013  

Sector  
2009 2010 2011 2012 2013 

Evolutie Evolutie 

2012 - 2013 2009 - 2013 

Aantal banen (VTE's) % 

Maritieme cluster 385 388 401 349 327 -6,3 -15,1 

Niet-maritieme cluster 4.321 4.091 4.084 4.100 4.054 -1,1 -6,2 

   Handel 1.535 1.468 1.433 1.431 1.377 -3,8 -10,3 

   Industrie 1.930 1.864 1.926 1.913 1.754 -8,3 -9,1 

   Vervoer over land 395 325 284 281 247 -12,1 -37,5 

   Andere diensten  461 434 441 475 676 42,3 46,6 

Totaal havenzone 4.708 4.480 4.485 4.450 4.380 -1,6 -7,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

In de sectoren met haven- en maritieme activiteiten is de directe werkgelegenheid tussen 2009 en 

2013 met 15% teruggezakt (de havenaanleg en baggerwerken waren de enige activiteiten die een 

groei lieten optekenen)28. Ook onder de zogenaamde niet-maritieme activiteiten is het aantal 

gegenereerde jobs met 6,2% gedaald. In deze cluster is de inkrimping van de werkgelegenheid het 

grootst in het vervoer over land (-37,5% of -148 VTE's), waar de daling al in 2010 werd ingezet. In 

tegenstelling tot de andere segmenten zien de dienstverlenende bedrijven hun werkgelegenheid in 

2013 ten opzichte van 2009 toenemen (+46,6% of +215 VTE's), net als voor de energiesector (+33% 

                                                   
26 De gegevens die de Nationale Bank heeft aangeleverd, betreffen de periode 2009-2013 (gegevens voor ieder jaar), terwijl de 

resultaten van de enquête betrekking hebben op de periode 2010-2014 (enkel voor deze twee jaren werden antwoorden 
verkregen en niet voor de tussenliggende jaren). Dit betekent dat er geen overlapping is tussen beide delen van deze 

publicatie, wat zijn weerslag heeft op de resultaten en de tendensen die in de evolutie worden opgemerkt. We merken tevens 
op dat de berekeningen betrekking hebben op verschillende cohorten en men dus zeer voorzichtig moet zijn met vergelijken. 

Zo hebben de gegevens in het eerste deel betrekking op 328 ondernemingen (inclusief ondernemingen die in 2009 in de 
haven aanwezig waren en hun activiteiten vóór 2013 neerlegden, alsook vestigingen die in 2010 niet aanwezig waren, maar 

die ná 2010 in het havengebied werden opgericht of gevestigd). De berekening van de evolutie van de werkgelegenheid op 

basis van de resultaten van de enquête had betrekking op een cohorte van 107 bedrijven, die zowel in 2010 als in 2014 in de 
haven aanwezig waren. 

27 Nationale Bank van België, Instituut voor de Nationale Rekeningen, 2015, Regionale rekeningen 2003-2013. 

28 Voor meer details over de evolutie van de werkgelegenheid in de haven van Brussel, zie tabel A.4. in de bijlage. 
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of +62 VTE's). De sector van de andere diensten is de enige die sinds 2010 is blijven groeien, met een 

massale personeelsuitbreiding in 2013 (+42,3% of +201 VTE's). 

 

2.2 Evolutie van de werkgelegenheid: vergelijking met de andere Belgische havens 

In de periode 2012-2013 is de Belgische directe havenwerkgelegenheid met 1,65% gekrompen, of 

een verlies van in totaal 473 VTE's. 

 

Tabel 4: Evolutie van de directe werkgelegenheid in de Belgische havens van 2012 tot 2013 (%)  

Sector Antwerpen Gent  Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Maritieme cluster -1,0 -0,1 0,7 -0,2 -15,3 -6,3 

Niet-maritieme cluster 1,4 1,5 -1,6 -4,6 -7,0 -1,1 

   Handel -0,3 -3,4 -2,8 -1,0 -3,9 -3,8 

   Industrie 1,8 2,0 0,0 -2,2 -7,8 -8,3 

   Vervoer over land 0,0 -3,9 -0,2 -13,4 -9,8 -12,1 

   Andere diensten  1,9 5,0 -23,9 54,4 23,3 42,3 

Totaal verloop (%)  0,3 1,3 -0,7 -1,9 -7,3 -1,6 

Totaal verloop (VTE's) 174 347 -35 -188 -701 -70 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

Uit deze resultaten blijkt dat de directe werkgelegenheid relatief stabiel blijft in de haven van 

Antwerpen, die 60% van de werkgelegenheid in de Vlaamse havens vertegenwoordigt, en in de haven 

van Gent (respectievelijk +0,3% en +1,3%, of een gezamenlijke winst van 521 VTE's). Deze 

stabilisering is te danken aan de ontwikkeling van de niet-maritieme cluster en dan vooral de industrie 

en de dienstensector. Het grootste jobverlies komt voor rekening van de haven van Zeebrugge, waar 

het personeelsbestand met 188 VTE's terugloopt, in hoofdzaak in het domein van het vervoer over 

land. Deze sector verliest ook terrein in de havens van Brussel, Luik en Gent. Tot slot zien we dat de 

haven van Oostende de enige haven is waar de maritieme cluster opmars maakt (+0,7% directe 

werkgelegenheid). 

Verder getuigt de evolutie van de werkgelegenheid in de binnenhavens van de achteruitgang die alle 

niet-maritieme activiteitensectoren ondergaan, met uitzondering van de logistieke diensten, die hun 

aandeel in de directe werkgelegenheid zien stijgen met 23,3% in de haven van Luik en 42,3% in de 

haven van Brussel. De sector van de logistieke diensten blijft beter gespaard en gaat er in alle 

Belgische havens op vooruit, behalve in Oostende, waar de directe werkgelegenheid met 23,9% 

krimpt. Voor de zogenaamde maritieme activiteiten is de evolutie van de directe werkgelegenheid niet 

gunstiger: zij dalen met 6,3% in de haven van Brussel en 15,3% in de haven van Luik (in dit laatste 

geval in hoofdzaak bij de scheepsagenten en expediteurs en in de goederenbehandeling). 
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3. Indirecte werkgelegenheid 

Naast de berekening van de directe werkgelegenheid, moeten we ook de ruimere doorwerking van de 

Brusselse havenactiviteit meetellen. De havenbedrijven creëren immers ook indirecte 

werkgelegenheid29 bij leveranciers of onderaannemers van goederen en diensten die niet uitsluitend 

in het havengebied of zelfs in het gewest zijn gevestigd. 

Zonder onderscheid te maken naar de sectoren, scheppen de Brusselse havenbedrijven indirect 

werkgelegenheid voor meer dan 7.200 personen (bijna 6.400 VTE's)30. Wanneer we dat wel doen, 

zien we dat de niet-maritieme activiteiten duidelijk een veel groter aandeel hebben in de indirecte 

werkgelegenheid dan de maritieme cluster, met een verhouding van 93,6% tegen 6,4%. Nagenoeg de 

helft van de indirecte werkgelegenheid wordt door de industrie geschept (45,9%), gevolgd door de 

handel (22,3%) en de diensten (22,1%). Verder tonen de resultaten aan dat de sector van het vervoer 

slechts in beperkte mate een beroep doet op externe dienstverleners (3,3%).   

 

Tabel 5: Directe en indirecte werkgelegenheid in de haven van Brussel in 2013  

Sector 

Directe werkgelegenheid Indirecte werkgelegenheid 

VTE's Personen 
Relatief 

aandeel (%) 
VTE's Personen 

Relatief 
aandeel (%) 

Maritieme cluster 327 345 7,5 410 466 6,4 

Niet-maritieme 
cluster 4.054 4.243 92,5 5.959 6.766 93,6 

   Handel 1.377 1.442 31,4 1.422 1.615 22,3 

   Industrie 1.754 1.837 40,0 2.921 3.317 45,9 

   Vervoer over land 247 266 5,8 207 235 3,3 

   Andere diensten  676 698 15,2 1.409 1.600 22,1 

Totaal havenzone 4.381 4.588 100,0 6.369 7.232 100,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

Vergeleken met de directe werkgelegenheid varieert de verdeling van de indirecte werkgelegenheid 

volgens activiteitensector in de zes Belgische havens weinig31. De indirecte werkgelegenheid situeert 

zich hoofdzakelijk in de niet-maritieme cluster, vooral in de binnenhavens (96,9% voor Luik en 93,6% 

voor Brussel) en in de haven van Gent (89,7%). Voor de haven van Zeebrugge geldt dat de indirect 

gegenereerde werkgelegenheid, net zoals de directe werkgelegenheid, in de eerste plaats te vinden is 

in de maritieme en havengerelateerde sectoren (62,2%). 

                                                   
29 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

30 De Nationale Bank heeft de gegevens m.b.t. de bezoldigde werkgelegenheid, voor wat de indirecte werkgelegenheid betreft, 
in voltijdse equivalenten (VTE's) meegedeeld. Om deze VTE's in personen om te zetten, wordt een equivalentiefactor 

gebruikt. Een job is zo, voor 2013, gelijk aan 88,07% van een voltijdse tewerkstelling. Deze equivalentiecoëfficiënt wordt 
berekend op basis van de sociale balansen van ongeveer 85.000 jaarrekeningen. Omgekeerd zijn de gebruikte gegevens uit 

de enquête uitgedrukt in personen en met dezelfde equivalentiefactor omgezet in VTE's. We preciseren nog dat de indirecte 
werkgelegenheid niet werd berekend voor de overheidsinstellingen en de verenigingen zonder winstoogmerk. 

31 Voor meer details over de verdeling van de indirecte werkgelegenheid in de belangrijkste Belgische havens, zie tabellen A.2 

en A.3. in de bijlage. 
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DEEL 3: HAVENBEDRIJVEN EN TOEGEVOEGDE WAARDE 

Net zoals de human resources vormt ook de economische bijdrage van de ondernemingen een 

performantie-indicator die licht werpt op de effecten van de activiteit van de havenbedrijven op het 

sociaal-economische weefsel van het gewest. In dit kader maken we een schatting van de direct 

gecreëerde toegevoegde waarde voor 2013 en een verdeling volgens sectorgroep. Daarnaast 

vergelijken we de cijfers m.b.t. de toegevoegde waarde van de Brusselse havenbedrijven met de 

groei-indicatoren berekend voor de Vlaamse havens en de autonome haven van Luik. Vervolgens 

bekijken we de evolutie van de tussen 2009 en 2013 geproduceerde rijkdom en het verloop van de 

toegevoegde waarde in de belangrijkste Belgische havens tussen 2012 en 2013. Tot slot gaan we na 

welke toegevoegde waarde de havenactiviteiten indirect genereren. 
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4. Directe toegevoegde waarde 

4.1 Toegevoegde waarde in de haven van Brussel 

Voor 2013 bedraagt de rechtstreeks door de activiteiten van de Brusselse havenbedrijven 

gegenereerde toegevoegde waarde 504,9 miljoen euro32. Dit vertegenwoordigt 0,8% van de door het 

gewest gecreëerde rijkdom en 0,1% op landelijke schaal33. 

 

Tabel 6: Directe toegevoegde waarde in de haven van Brussel in 2013  

Sector 

Bedrag  

Relatief aandeel (%) (miljoen euro - lopende 
prijzen) 

Maritieme cluster 20,8 4,1 

Niet-maritieme cluster 484,0 95,9 

   Handel 139,7 27,7 

   Industrie 237,9 47,1 

   Vervoer over land 15,3 3,0 

   Andere logistieke diensten 91,2 18,1 

Totaal havenzone 504,9 100,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

De sectorale verdeling van de activiteiten34 leert ons dat de bedrijven die tot de niet-maritieme cluster 

behoren 484 miljoen euro aan toegevoegde waarde realiseren, of 95,9% van alle rijkdom die de 

havenbedrijven voortbrengen. Bijna de helft van de directe gecreëerde waarde (47,1%) is toe te 

schrijven aan de industriële productie-eenheden, met de afvalinzameling en -verwerking op de eerste 

plaats en de energiesector in een bescheidener rol. De handel vertegenwoordigt van zijn kant 27,7% 

van de totale toegevoegde waarde in de zone, gevolgd door de diensten met 18,1%. 

 

4.2 Toegevoegde waarde: vergelijking met de andere Belgische havens 

Volgens de gegevens m.b.t. de toegevoegde waarde per sector35 concentreren de economische 

activiteiten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de Belgische havengebieden zich eens te meer 

                                                   
32 Anders dan bij de schatting van de directe werkgelegenheid, waarvoor de gegevens van de Nationale Bank met bepaalde 

gegevens uit de enquête konden worden aangevuld, wordt de directe toegevoegde waarde berekend op basis van de 
jaarrekeningen van de bedrijven gepubliceerd door de Balanscentrale. Als er personeel in dienst is, maar er geen 

jaarrekening bij de Balanscentrale werd neergelegd, werd de toegevoegde waarde berekend op basis van de gemiddelde 

toegevoegde waarde per werknemer van de betrokken SUT-bedrijfstak. De SUT-code groepeert een bepaald aantal 
gelijkaardige NACE-BEL-codes. Deze individuele berekening werd slechts voor een zeer beperkt aantal bedrijven toegepast. 

33 Nationale Bank van België, Instituut voor de Nationale Rekeningen, 2015, Regionale rekeningen 2003-2013. 

34 Voor meer details over de sectorale verdeling van de toegevoegde waarde in de haven van Brussel, zie tabel A.1. in de 
bijlage. 

35 Voor meer details over de verdeling van de toegevoegde waarde in de Belgische havens, zie tabellen A.5 en A.6 in de 

bijlage. 
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in de niet-maritieme cluster, behalve wat de haven van Zeebrugge betreft. Deze vaststelling gaat in 

het bijzonder op voor de havens van Luik, Brussel en Gent, waar deze activiteiten meer dan 90% van 

de totale toegevoegde waarde opleveren. 

 

Tabel 7: Directe toegevoegde waarde in de Belgische havens in 2013 (%)

Sector Antwerpen Gent  Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Maritieme cluster 32,7 9,6 36,8 55,2 2,0 4,1 

Niet-maritieme cluster 67,3 90,4 63,2 44,8 98,0 95,9 

   Handel 8,8 23,0 3,1 7,9 5,3 27,7 

   Industrie 50,3 61,5 52,7 28,1 90,8 47,1 

   Vervoer over land 3,0 2,0 4,6 6,2 0,5 3,0 

   Andere logistieke diensten 5,2 3,9 2,7 2,6 1,4 18,1 

Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

Binnen de niet-maritieme cluster draagt de handel vooral in Gent en in Brussel aanzienlijk bij tot de 

waardeproductie (respectievelijk 23% en 27,7%). De haven van Brussel voelt sterk de doorwerking 

van de logistieke diensten, die voor ongeveer 20% bijdragen tot de totale toegevoegde waarde 

gecreëerd in de zone. 

Voorts valt op dat de industriële sector veel gewicht in de schaal legt, al zijn er grote verschillen in de 

zes Belgische havens (tussen 28% en 91% van de toegevoegde waarde). Meer bepaald wordt de 

toegevoegde waarde van de industriële activiteiten gedomineerd door de metaalverwerkende 

nijverheid in de haven van Oostende, de energiesector in Zeebrugge, en de chemische nijverheid en 

brandstofproductie in Antwerpen. In de haven van Gent brengen de activiteiten die afhangen van de 

automobielnijverheid, en in mindere mate van de metaalverwerkende nijverheid, de grootste 

toegevoegde waarde voort. Het economisch belang van de autonome haven van Luik ligt voor een 

groot deel in zijn industriële activiteiten en steunt sterk op de energiesector, gevolgd door de 

metaalverwerkende nijverheid en, in mindere mate, op de chemische nijverheid en de bouw. 
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5. Evolutie van de directe toegevoegde waarde 

5.1 Evolutie van de toegevoegde waarde in de haven van Brussel 

De toegevoegde waarde in de haven van Brussel heeft tussen 2009 en 2013 een op- en neerwaartse 

beweging gekend, waarin fasen van uitbreiding en fasen van inkrimping elkaar afwisselden. In deze 

periode is de directe toegevoegde waarde van de Brusselse havenzone met 1,6% gedaald. Hiermee 

blijft het resultaat voor de haven ruim onder het gewestelijke groeicijfer (+10,7%)36. 

 

Tabel 8: Evolutie van de directe toegevoegde waarde in de haven van Brussel van 2009 tot 2013  

Sector 
2009 2010 2011 2012 2013 

Evolutie 

2012 - 2013 2009-2013 

Bedrag (miljoen euro) % 

Maritieme cluster 23,4 31,8 31,6 21,2 20,8 -2,0 -10,9 

Niet-maritieme cluster 489,9 458,8 480,9 477,4 484,0 1,4 -1,2 

   Handel 167,7 147,3 148,3 145,0 139,7 -3,7 -16,7 

   Industrie 223,9 224,4 246,2 243,2 237,9 -2,2 6,2 

   Vervoer over land 23,3 18,6 17,4 16,5 15,3 -7,7 -34,4 

   Andere diensten  75,0 68,5 68,9 72,6 91,2 25,7 21,6 

Totaal havenzone 513,3 490,5 512,5 498,6 504,9 1,3 -1,6 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

De terugval van de toegevoegde waarde in de periode tussen 2009 en 2013 is met name het gevolg 

van de negatieve bijdrage van de maritieme cluster (-10,9%), veroorzaakt door een achteruitgang bij 

de scheepsagenten en expediteurs, alsook bij de goederenbehandeling37. 

Binnen de niet-maritieme cluster hebben de handel, en nog meer het vervoer over land, de groei van 

de havenzone negatief beïnvloed. Aan de andere kant werd de groei voornamelijk ondersteund door 

de goede prestaties van de andere logistieke diensten (2012 en 2013) en de industrie (2011). Deze 

sterkere groei van de industrie, ondanks de forse inkrimping van de metaalverwerkende nijverheid in 

2013, vindt zijn verklaring in de vooruitgang van de energiesector, de andere industrie38 en de bouw. 

 

5.2 Evolutie van de toegevoegde waarde: vergelijking met de andere Belgische havens 

Tussen 2012 en 2013 hebben de belangrijkste Belgische havens hun toegevoegde waarde in 

meerdere of mindere mate positief zien evolueren. De enige uitzondering hierop is de haven van 

Antwerpen, waar de daling voor beide clusters samen 2,1% bedroeg. 

                                                   
36 Nationale Bank van België, Instituut voor de Nationale Rekeningen, 2015, Regionale rekeningen 2003-2013. 

37 Voor meer details over de evolutie van de toegevoegde waarde in de haven van Brussel, zie tabel A.7. in de bijlage. 

38 Ter herinnering: de sector “andere industrie” omvat onder meer de afvalwaterinzameling en -behandeling, de verzameling en 

verwerking van afval, de houtindustrie, de drukkerijen en de vervaardiging van textiel. 
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Tabel 9: Evolutie van de directe toegevoegde waarde in de Belgische havens van 2012 tot 2013 (%)  

Sector Antwerpen Gent  Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Maritieme cluster -3,4 -2,4 3,7 4,5 -19,4 -2,0 

Niet-maritieme cluster -1,5 7,7 -0,5 3,0 0,9 1,4 

   Handel -4,0 0,2 0,7 -24,3 -24,4 -3,7 

   Industrie -1,7 11,1 0,4 17,1 2,9 -2,2 

   Vervoer over land 0,5 -1,5 1,5 -9,1 -11 -7,7 

   Andere diensten  4,3 11,7 -19,7 15,6 1,6 25,7 

Totaal verloop (%) -2,1 6,7 1,0 3,8 0,4 1,3 

Totaal verloop (in 
miljoen euro) -210,5 214,0 4,8 36,3 4,4 6,3 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

De groei van de toegevoegde waarde heeft zich vooral in de haven van Gent gemanifesteerd (+6,7%). 

Hier kon de positieve bijdrage van de zogenaamde niet-maritieme activiteiten (met uitsluiting van het 

vervoer over land) de verslechterende prestaties van de maritieme cluster compenseren (deze laatste 

vertegenwoordigt minder dan 10% van de totale toegevoegde waarde). De groei van de niet-

maritieme activiteiten in de haven van Zeebrugge werd voornamelijk ondersteund door de industrie en 

de andere logistieke diensten, al zien we een negatieve invloed van de handel en het vervoer (deze 

vaststelling geldt ook voor de haven van Luik). We noteren eveneens de negatieve bijdrage van de 

andere logistieke diensten aan de niet-maritieme cluster in de haven van Oostende, terwijl deze zelfde 

sector er in de Brusselse havenzone met 25,7% op vooruit is gegaan. De haven van Brussel 

onderscheidt zich bovendien door een minder gunstige evolutie van de sectoren vervoer over land, 

handel en industrie. 
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6. Indirecte toegevoegde waarde 

De indirecte toegevoegde waarde39 van de haven van Brussel bedraagt 585,9 miljoen euro, waarvan 

96,3% voor rekening van de niet-maritieme sector komt. Onder de activiteiten met een hoge indirecte 

toegevoegde waarde komt de industrie op de eerste plaats met een waardeproductie van 44%, 

gevolgd door de handel, de diensten en het vervoer. Hiermee tekent zich dezelfde sectorale verdeling 

af als bij de directe effecten. 

 

Tabel 10: Directe en indirecte toegevoegde waarde in de Brusselse haven in 2013 

Sector 

Directe toegevoegde waarde Indirecte toegevoegde waarde 

Bedrag 
(miljoen 

euro) 

Relatief 
aandeel (%) 

Bedrag 
(miljoen euro) 

Relatief 
aandeel (%) 

Maritieme cluster 20,8 4,1 21,5 3,7 

Niet-maritieme cluster 484,0 95,9 564,4 96,3 

   Handel 139,7 27,7 162,6 27,7 

   Industrie 237,9 47,1 259,7 44,3 

   Vervoer over land 15,3 3,0 16,5 2,8 

   Andere logistieke diensten 91,2 18,1 125,6 21,4 

Totaal havenzone 504,9 100,0 585,9 100,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium 

 

Uit de resultaten leiden we af dat de geproduceerde indirecte toegevoegde waarde ongeveer 80 

miljoen euro boven de rechtstreeks door de havenbedrijven gecreëerde rijkdom ligt. Het verschil 

tussen deze bedragen komt voornamelijk op het conto van de niet-maritieme activiteiten, met de 

andere logistieke diensten voorop, gevolgd door de handel en de industrie. 

Voor de zes Belgische havens samen is de in 2013 gegenereerde waarde op dezelfde manier over de 

sectoren verdeeld als de directe toegevoegde waarde40. Met uitzondering van de haven van 

Zeebrugge, is de geproduceerde toegevoegde waarde voor het grootste deel afkomstig van de niet-

maritieme cluster (ook hier voornamelijk in de havens van Luik, Brussel en Gent). 

 

 

                                                   
39 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 

40 Voor meer details over de verdeling van de toegevoegde waarde in de Belgische havens, zie tabellen A.5 en A.6 in de 

bijlage. 
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DEEL 4: AANVULLENDE ANALYSE - SECTORALE BENADERING 

De werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de Brusselse havenbedrijven werden tot nu toe 

op een gelijkaardige manier benaderd als de procedure die de Nationale Bank toepast voor haar 

evaluatie van de Belgische havens: enerzijds volgens de min of meer rechtstreekse economische 

band tussen de activiteit van de onderneming en de eigenlijke havenactiviteit; anderzijds via een 

vergelijking tussen de geproduceerde goederen en de resultaten die in de andere havens worden 

behaald. 

In dit deel wordt de socio-economische impact van de Haven van Brussel onderzocht op basis van de 

activiteitensectoren zoals bepaald door de NACE-BEL-nomenclatuur 200841. Op die manier kunnen 

we de activiteitensectoren van de Haven scheiden van de sectoren die in de gekozen perimeter 

minder vertegenwoordigd zijn en tegelijk de gegevens voor de Haven van Brussel vergelijken met de 

gewestelijke gegevens, en zo het gewicht van de bezoldigde werkgelegenheid en de toegevoegde 

waarde van de Haven in het Brussels Gewest bepalen. 

                                                   
41 De namen van sommige NACE-BEL-codes dekken niet noodzakelijk dezelfde realiteit als degene die eerder werd 

beschreven op basis van de methodologie van de Nationale Bank. Dit is met name het geval voor de transportsector: de 
NACE-BEL-code voor het vervoer over water (NACE-BEL-code 50) wordt bij de maritieme cluster ingedeeld en die voor het 

wegvervoer en het vervoer per spoor (NACE-BEL-code 49) is bij de niet-maritieme cluster ingedeeld. 
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1. Bezoldigde arbeid 

In 2013 tellen we bijna 4.600 betrekkingen (in aantal personen, of bijna 4.400 VTE's)42 die door de 

bedrijven van de Haven van Brussel worden gegenereerd. Dit is 0,7% van de Brusselse 

personeelsbezetting en 0,1% van de nationale werkgelegenheid43. 

De sectorale opdeling van de bezoldigde werkgelegenheid in het havengebied van Brussel (zie de 

tweede kolom in de volgende tabel) wordt gekenmerkt door het overwicht van zware tertiaire 

activiteiten, waarbij respectievelijk 900 en 600 personen zijn tewerkgesteld in de groothandel en de 

transportsector. We benadrukken tevens het relatief grote gewicht van de activiteiten inzake 

inzameling en verwerking van afval (secundaire industriële sector), met 837 personen in loondienst in 

het havengebied. 

Kijken we nu naar de laatste kolom van de tabel, en beschouwen we enkel de zogenaamde 

havensectoren, dan zien we dat het aandeel betrekkingen dat aan de havenbedrijven wordt 

toegewezen 1,7% van de totale gewestelijke tewerkstelling bedraagt. Over het algemeen 

vertegenwoordigen de industriële havensectoren 6,9% van de Brusselse tewerkstelling en zijn de 

dienstensectoren uit de Haven goed voor 1,2% van de bezoldigde arbeid. 

Bij de secundaire of industriële activiteitensectoren van de Haven vinden we twee subsectoren die 

meer jobmogelijkheden bieden: inzameling en verwerking van afval44, een sector die in het 

havengebied 48,9% van de gewestelijke tewerkstelling voor deze activiteit creëert, en de 

vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, die 30,6% van de gewestelijke 

tewerkstelling omvat.  

De bijdrage van de tertiaire havensectoren komt voornamelijk van de opslag en 

vervoerondersteunende activiteiten, die 14,9% van de Brusselse werknemers omvatten45. Binnen de 

sector van de groothandel, die 3,6% van de totale tewerkstelling van het gewest voor zijn rekening 

neemt, vermelden we de aanzienlijke bijdrage van de groothandel in voedingsproducten (12,8% van 

de gewestelijke tewerkstelling). Iets minder uitgesproken is de groothandel in intermediaire producten, 

afval en schroot (6,4% van de totale gewestelijke werkgelegenheid), gevolgd door de groothandel in 

werktuigen voor de industrie (4,2%). 

 

                                                   
42 We herinneren eraan dat de enquêtegegevens bij de gegevens van de Nationale Bank werden gevoegd voor bijna 3.800 

betrekkingen in aantal personen (of iets meer dan 3.600 VTE’s). 
43 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2013. 

44Afvalwaterafvoer en inzameling en verwerking van afval, terugwinning, sanering en ander afvalbeheer. Deze categorie bevat 

hier de NACE-BEL-2008-codes 37 tot 39. De winning, behandeling en distributie van water (NACE-BEL-code 36) is niet 
aanwezig in de Haven van Brussel. 

45 Ter informatie: in de vorige editie vertegenwoordigde de transportsector 20,4% van de gewestelijke bezoldigde 

werkgelegenheid. 
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Tabel 11: Belang van de bezoldigde werkgelegenheid van de Haven in het Brussels Gewest in 2013 

Activiteitensector 
Haven Brussel 

Haven/ 
Brussel 

Aantal % Aantal % % 

Primaire sector (landbouw, bosbouw en visserij) 0 0,0 103 0,0 0,0 

Secundaire sector  1.850 40,3 42.013 6,8 4,4 

Subtotaal industriële "havensectoren" 1.791 39,0 26.080 4,2 6,9 

       Andere niet-metaalhoudende minerale producten 136 3,0 445 0,1 30,6 

       Elektriciteit, gas en water 257 5,6 4.614 0,7 5,6 

       Vervaardiging van voedingsmiddelen 149 3,2 4.103 0,7 3,6 
       Afvalwaterafvoer en inzameling en verwerking 
van afval 837 18,2 1.710 0,3 48,9 

       Bouw  412 9,0 15.208 2,4 2,7 

 Subtotaal andere industriële sectoren46 59 1,3 15.933 2,6 0,4 

Tertiaire sector (diensten) 2.739 59,7 579.705 93,2 0,5 

Subtotaal tertiaire "havensectoren"47 2.662 58,0 229.623 36,9 1,2 

    Autohandel 325 7,1 4.975 0,8 6,5 

    Groothandel 909 19,8 25.079 4,0 3,6 

        Handelsbemiddeling 10 0,2 538 0,1 1,9 

        GH in voedingsmiddelen 478 10,4 3.727 0,6 12,8 

        GH in consumptiegoederen niet-voeding 46 1,0 9.950 1,6 0,5 

        GH in intermediaire producten, afval en schroot 225 4,9 3.497 0,6 6,4 

        GH in industriële uitrustingen 150 3,3 3.614 0,6 4,2 

        Overige groothandel48 0 0,0 3.753 0,6 0,0 

    Kleinhandel 205 4,5 30.883 5,0 0,7 

    Vervoer 599 13,1 26.501 4,3 2,3 

        Vervoer te land en over water 267 5,8 19.333 3,1 1,4 

        Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 332 7,2 2.235 0,4 14,9 

        Overige vervoeractiviteiten 0 0,0 4.933 0,8 0,0 

    Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 
activiteiten 318 6,9 36.131 5,8 0,9 

    Administratieve en ondersteunende diensten 181 3,9 61.500 9,9 0,3 

    Activiteiten van administratieve organisaties 125 2,7 19.475 3,1 0,6 

Subtotaal andere tertiaire sectoren49 77 1,7 375.161 60,3 0,0 

Totaal alle sectoren 4.589 100,0 621.821 100,0 0,7 

Totaal "havensectoren" 4.453 97,0 255.806 41,1 1,7 

Totaal andere sectoren 136 3,0 391.094 62,9 0,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

                                                   
46 Met inbegrip van de houtindustrie en de vervaardiging van artikelen in hout en van kurk, exclusief meubelen (NACE-BEL-

code 16) en de vervaardiging van textiel (NACE-BEL-codes 13 tot 15): deze sectoren zijn beduidend minder 
vertegenwoordigd in de Haven van Brussel. 

47 Gezien de wijzigingen die in de NACE-BEL-nomenclatuur werden doorgevoerd, werd ook de sectorale opdeling uit de vorige 

editie gewijzigd, waardoor een vergelijking van de gegevens moeilijk wordt. 

48 Bevat de groothandel in landbouwproducten (NACE-BEL-code 46.2), de groothandel in informatie- en 
communicatieapparatuur (NACE-BEL-code 46.5) en de niet-gespecialiseerde groothandel (NACE-BEL-code 46.9). 

49 Inclusief financiële dienstverlening (NACE-BEL-codes 64 en 66), verschaffen van accommodatie en eet- en 

drinkgelegenheden (NACE-BEL-codes 55 en 56), productie, programmeren en uitzenden van films, video- en 
televisieprogramma's (NACE-BEL-codes 59 en 60), ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, 

computerconsultancyactiviteiten en aanverwante activiteiten (NACE-BEL-codes 62 en 63). 
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2. Toegevoegde waarde 

Laten we niet vergeten dat de Brusselse havenbedrijven in 2013 met 504,9 miljoen euro nieuw 

gecreëerde rijkdom rechtstreeks bijdragen aan 0,8% van de gewestelijke toegevoegde waarde en 

verantwoordelijk zijn voor 0,1% van de toegevoegde waarde op nationaal niveau50. 

De sectorale dimensie toegepast op dezelfde referentieperiode werpt een ander licht op de bijdrage 

van deze ondernemingen aan de gewestelijke economie51. Vanuit dit standpunt bedraagt de 

toegevoegde waarde van de havenbedrijven 1,3% voor de industrie, tegenover de diensten die 0,5% 

van de Brusselse toegevoegde waarde vertegenwoordigen. 

Wanneer we enkel de activiteitensectoren van de Haven in beschouwing nemen, lijkt het aandeel van 

de industrie ook hier een factor te zijn die bijdraagt aan de creatie van rijkdom in het gewest. Zo 

hebben de industriële havensectoren in 2013 meer dan 230 miljoen euro tegen lopende prijzen 

gegenereerd en hebben deze sectoren voor 5,4% bijgedragen aan de creatie van de gewestelijke 

toegevoegde waarde, terwijl het gewicht van de tertiaire havenactiviteiten in de Brusselse economie 

1,5%. bedraagt. 

 

Tabel 12: Belang van de toegevoegde waarde van de Haven in het Brussels Gewest in 2013 

Activiteitensector 
Haven/Brussel 

% 

Primaire sectoren (landbouw, bosbouw en visserij) 0,0 

Secundaire sectoren  1,3 

   Industriële "havensectoren"         5,4 

   Andere industriële sectoren        0,0 

Tertiaire sectoren (diensten) 0,5 

   Tertiaire "havensectoren"        1,5 

   Andere tertiaire sectoren        0,0 

Totaal alle sectoren 0,8 

   Totaal "havensectoren"        2,3 

   Totaal andere sectoren       0,0 

Bron: Nationale Bank van België, Observatorium, Instituut voor de nationale rekeningen 

                                                   
50 Nationale Bank van België, Instituut voor de Nationale Rekeningen, 2015, Regionale rekeningen 2003 - 2015. 

51 De bijdrage van de activiteitensectoren van de Haven aan de toegevoegde waarde van het Brussels Gewest wordt berekend 

op basis van de regionale rekeningen 2013, die uitgaan van de NACE-BEL-nomenclatuur 2008, bestaande uit maximum 2 
cijfers (Bron: Nationale Bank van België, Instituut voor de Nationale Rekeningen, 2015, Regionale rekeningen 2003 - 2015).

  
Dit gewicht is dus een onderschatting, omdat het op het niveau van de havensectoren, en meer in het bijzonder de tertiaire 

havensectoren, alle vervoer te land (ook personenvervoer per spoor en binnen steden, een activiteit die niet binnen de Haven 
van Brussel voorkomt), posterijen en koeriers en telecommunicatie (twee activiteiten die niet in de Haven van Brussel 

voorkomen) bevat. 
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LUIK 2: ENQUÊTE BIJ DE ONDERNEMINGEN IN HET HAVENGEBIED 

In luik 1 kon via een analyse van de gegevens van de Nationale Bank het economische belang van 

het Brusselse havengebied op een kwantitatieve manier benaderd worden. Deze studie wil echter ook 

meer kwalitatieve informatie leveren over de werkgelegenheid en over andere topics, zoals 

rekrutering, de vestiging in het havengebied of nog de band met de Brusselse economie. Dit tweede 

luik bevat dus deze kwalitatieve gegevens, die werden ingezameld a.d.h.v. een enquête bij een 

representatieve steekproef van bedrijven uit het Brusselse havengebied. Sommige van deze 

gegevens zijn nergens anders beschikbaar. 

In dit tweede luik van onze studie zetten we eerst de gebruikte methode uiteen. We bepalen de 

bestudeerde populatie en geven een beschrijving van de bedrijven die aan de enquête hebben 

deelgenomen. Vervolgens staan we stil bij de aspecten m.b.t. de human resources, en meer in het 

bijzonder het profiel van de bezoldigde werkgelegenheid, de aanwezigheid van flexibele 

arbeidsvormen en de evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid de afgelopen jaren. 

Ten derde bespreken we de Brusselse verankering van de bedrijven in het havengebied alsook de 

oppervlakte die deze bedrijven innemen en hun project voor hun huidige vestigingen. We sluiten dit 

luik af met een analyse van de relaties die deze bedrijven onderhouden met hun commerciële 

partners. 
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DEEL 1: METHODOLOGIE, STEEKPROEFTREKKING EN ENQUÊTE 

1. Onderzoeksmethode 

Dankzij een analyse van de gegevens van de Nationale Bank kan het belang van de Haven van 

Brussel voor het gewest worden bepaald in termen van tewerkstelling en toegevoegde waarde. Deze 

studie wil echter dieper ingaan op het profiel van de bezoldigde werkgelegenheid van de bedrijven in 

het Brusselse havengebied. We willen niet enkel een gedetailleerd profiel van de tewerkstelling 

leveren, maar ook een blik werpen op de vroegere en toekomstige evolutie van deze tewerkstelling, 

en de hieraan verbonden rekrutering bekijken. 

Om een vergelijking mogelijk te maken, is de vragenlijst van dit jaar voor een groot stuk gebaseerd op 

de vorige editie van de studie. Maar omdat het moeilijk is om gegevens te verkrijgen over de 

transportvolumes van de ondernemingen, werd beslist om de vragen hieromtrent te laten wegvallen. 

Aangezien er een volledige studie aan het vervoer gewijd zou moeten worden, voert deze editie van 

de enquête een nieuwigheid in het luik over de tewerkstelling. Er wordt nu namelijk een onderscheid 

gemaakt tussen de vervoersgerelateerde functies en de logistieke functies ten opzichte van de andere 

functies die we in de bedrijven terugvinden. Aan dit onderscheid wordt een volledig hoofdstuk gewijd, 

waarin het belang van de beroepen uit de transport- en logistieke sector voor de havenbedrijven wordt 

uiteengezet. 

Voorts werd beslist om de gegevens over de omzet van de ondernemingen en over hun investeringen 

niet te analyseren, ook al bestaan er vragen hieromtrent. Tijdens de enquête werd immers duidelijk 

hoe moeilijk de deelnemers het vonden om te antwoorden op vragen i.v.m. economische variabelen52. 

Aangezien het om strategisch belangrijke variabelen gaat, zijn de deelnemende bedrijven niet altijd 

bereid om het bedrag van hun omzet of hun investeringen vrij te geven. Voor bedrijven met meerdere 

vestigingen stelt dit probleem zich trouwens nog meer, omdat de deelnemers aan de enquête niet in 

staat zijn om deze variabelen op te splitsen in aparte cijfers voor de bij de enquête betrokken 

bedrijfsvestiging. De interpretatie die hieraan gegeven kan worden, verhult ongetwijfeld de 

complexiteit en heterogeniteit van de werking van deze bedrijven. Daarom werd besloten om deze 

cijfers in deze editie van de studie niet aan bod te laten komen. 

  

                                                   
52 Slechts 28 van de 128 bedrijven konden een antwoord bieden op de vragen over de omzet. 43 bedrijven hebben zich 

uitgesproken over hun investeringen, zonder evenwel details vrij te geven. 
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Voor de rest van de vragenlijst zijn de eerder behandelde thema's in zijn geheel hetzelfde. In deze 

editie komen onder andere de volgende thema’s voor: 

 een beschrijvende analyse van de ondernemingen in het Brusselse havengebied. Behalve 

hun algemene kenmerken (oprichtingsdatum, rechtsvorm, aantal bedrijfszetels enz.) werden 

ook de aard van hun activiteiten, hun afhankelijkheid van de waterweg en hun statuut van 

concessiehouder onderzocht; 

 verschillende aspecten betreffende de human resources, zoals het profiel van de bezoldigde 

werkgelegenheid, de aanwezigheid van flexibele arbeidsvormen (arbeidsregime, type 

overeenkomst en uitzendwerk), de voorbije en verwachte evolutie van de bezoldigde 

werkgelegenheid enz. 

 verschillende elementen omtrent de vestiging van de ondernemingen in het Brusselse 

havengebied, zoals de oppervlakte die ze innemen en de eventuele nood aan extra ruimte, de 

mobiliteit van de ondernemingen en hun eventuele verhuisplannen; 

 verschillende vragen i.v.m. de leveranciers en onderaanneming; 

 vragen die enkel handelen over de werknemers die betrokken zijn bij transport en logistiek. 

 

De wijze waarop de vragenlijst voor de enquête werd voorgelegd, werd evenwel lichtjes aangepast 

naargelang de grootte van de ondernemingen. Enerzijds kozen we voor de bedrijven die minstens 20 

loontrekkers tewerkstellen voor een face-to-face-interview met de bedrijfsverantwoordelijke(n). In 

totaal hebben 43 ondernemingen  het bezoek van een enquêteur gekregen. Anderzijds opteerden we 

voor de bedrijven die minder dan 20 loontrekkers tewerkstellen voor het interview via de telefoon. 

Vandaar dat de vragenlijst voor dergelijk gesprek werd ingekort door sommige vragen i.v.m. de omzet, 

de investeringen en de commerciële partners weg te laten. In totaal hebben 85 ondernemingen  aan 

de telefonische enquête deelgenomen. 

Ten slotte vermelden we dat de enquête voornamelijk in de periode tussen half mei 2015 en half 

augustus 2015 werd afgenomen. 
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2. Bepaling van de populatie van de studie 

De enquête werd gehouden onder de privé- en openbare ondernemingen die in het havengebied, 

langs de waterweg op Brussels grondgebied of in de perimeter van de Haven liggen, zoals 

gedefinieerd door het Gewestelijk Ontwikkelingsplan en het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP). Ook 

de bedrijven in de Picardstraat werden bij de enquête betrokken, gezien de fysieke nabijheid van het 

kanaal en de activiteiten van de aanwezige bedrijven. Bij de selectie van de ondernemingen werd 

bovendien niet alleen rekening gehouden met de geografische ligging, maar ook met eerder 

functionele criteria betreffende de activiteitensector van de bedrijven in het gebied. 

Zo is niet alleen hun ligging belangrijk, maar moeten de activiteiten van deze bedrijven ook behoren 

tot de maritieme en niet-maritieme cluster zoals bepaald door de Nationale Bank van België; het moet 

gaan om een industrieel bedrijf, of een dienstverlener uit de logistieke of de transportsector; het moet 

een onderneming zijn waarvan de ligging wordt gerechtvaardigd door de aanwezigheid van 

transportinfrastructuur, industrie of diensten die voor transport en distributie instaan (zoals 

douanediensten, het Europees Centrum voor Fruit en Groenten of de Vroegmarkt van Brussel); het 

moet een concessiebedrijf van de Haven van Brussel (grond of gebouw) zijn;  of een bedrijf dat de 

waterweg gebruikt. 

Om de lijst met te bevragen bedrijven samen te stellen, werden 386 bedrijven geteld die aan de 

geografische en functionele criteria voldeden.  Na een eerste poging om deze bedrijven te 

contacteren, bleek evenwel dat een aantal uitgesloten moest worden omdat ze verhuisd waren naar 

een locatie buiten het gebied of hun activiteiten hadden stopgezet53. 

Ook moesten zo'n 90 ondernemingen worden uitgesloten omdat ze wel een ruimte in de Haven 

hebben, maar dat daar niemand is tewerkgesteld (vaak een opslagruimte) of dat dit niet de 

voornaamste plaats van tewerkstelling van hun personeel is. De aanwezigheid van dergelijke 

vestigingen in het havengebied illustreert dat de Haven van Brussel een functie van bewaring en 

opslag vervult voor economische activiteiten die elders in het gewest worden uitgeoefend 

(bijvoorbeeld bepaalde handelszaken in het stadscentrum). De meeste van deze ondernemingen, die 

niet ondervraagd moeten worden omdat zij geen betaald personeel hebben dat in de Haven is 

tewerkgesteld, maken immers gebruik van de havenfaciliteiten (onder andere douanediensten, 

maritieme agentschappen, douane-entrepots voor waren die van buiten de Europese Unie komen, 

logistieke infrastructuur zoals het TIR-centrum enz.). 

Rekening houdende met hetgeen voorafgaat, bestond de doelpopulatie uiteindelijk uit circa 297 

bedrijven. De enquêteurs hebben al deze bedrijven voor zover dat mogelijk was gecontacteerd. 

Uiteindelijk hebben 128 ondernemingen effectief aan de enquête deelgenomen. De participatiegraad 

is dus relatief hoog: bijna de helft van de aangesproken ondernemingen heeft aan de enquête 

                                                   
53 Van het honderdtal bedrijven die van de te bevragen ondernemingen werden uitgesloten, werden een vijftigtal bedrijven 

uitgesloten omdat zij hun activiteit hebben stopgezet of omdat zij de havenzone hebben verlaten. Een vijftigtal andere 

bedrijven werden uitgesloten omdat zij geen personeel in het havengebied tewerkstellen (bijvoorbeeld magazijnen).  
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deelgenomen en de theoretische dekking van de tewerkstelling ligt hoger dan 80%54. Deze ruime 

dekking van de arbeid in loondienst levert dan ook een relatief betrouwbaar beeld van het profiel van 

de bezoldigde werkgelegenheid in de zone op. 

De onderstaande tabellen geven de kenmerken van de steekproef weer, in termen van 

ondernemingen en in termen van werkgelegenheid. De indeling gebeurt volgens activiteitensector, 

bedrijfsgrootte en het statuut van concessiehouder. 

 

Tabel 13: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid per activiteitensector 

Activiteitensector 
Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

Groothandel 51 39,8 821 21,7 16 

Voedingsmiddelen 26 20,3 451 11,9 17 

Eindproducten 10 7,8 92 2,4 9 

Bouwmaterialen 9 7,0 195 5,2 22 

Andere producten 6 4,7 83 2,2 14 

Transport en logistiek 24 18,8 505 13,3 21 

Vervoer 11 8,6 282 7,4 26 

Opslag en goederenbehandeling 7 5,5 191 5,0 27 

Stedelijke distributie/gegroepeerd  vervoer 4 3,1 24 0,6 6 

Overige vervoerondersteunende activiteiten 2 1,6 8 0,2 8 

Productie en verwerking 9 7,0 262 6,9 29 

Bouwmaterialen 7 5,5 141 3,7 20 

Andere producten 2 1,6 121 3,2 61 

Recycling 4 3,1 236 6,2 59 

Diensten 18 14,1 318 8,4 18 

Diversen 22 17,2 1.644 43,4 75 

Overheidsdiensten en overheidsbedrijven 3 2,3 181 4,8 60 

Kleinhandel 6 4,7 153 4,0 26 

Bouw 5 3,9 88 2,3 18 

Andere activiteiten 8 6,3 1.222 32,3 153 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 30 

 

In de eerste plaats verschilt de sectorale opdeling van de ondernemingen uit de steekproef niet 

bijzonder veel van de vorige editie. De groothandelaars vormen nog steeds de grootste groep en zijn 

goed voor 39,8% van de bevraagde bedrijven. Daarna volgen de ondernemingen uit de transport- en 

logistieke sector (18,8%), de bedrijven uit de groep diversen55 (17,2%) en de dienstenbedrijven 

(14,1%)56. Maar ook al vertoont de sectorale opdeling van de ondernemingen uit onze steekproef 

maar weinig verschillen met de vorige enquête, toch zien we dat het aandeel recyclagebedrijven is 

gedaald. Deze vormen amper 3,1% van de populatie van de bevraagde bedrijven. In 2009 was dat 

nog 6,8%. 

                                                   
54 Ter herinnering: het eerst luik van de studie vermeldt 4.588 werknemers voor de tewerkstelling die rechtstreeks door de 

havenbedrijven wordt gegenereerd. 

55 Zijn ondergebracht in de rubriek diversen: de bouw, de kleinhandel, de overheidsdiensten en de andere sectoren die niet 
elders zijn ingedeeld. 

56 Ter herinnering: in 2009 behoorde 18,2% van de bevraagde bedrijven tot de transport- en logistieke sector, 12,1% tot de 

rubriek diversen en 18,9% tot de dienstensector. 
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Wat de tewerkstelling betreft, zien we een belangrijke verschuiving in de richting van bedrijven uit de 

rubriek diversen. Hier telden we 1.644 werknemers, of 43,4% van de totale tewerkstelling die door de 

enquête wordt behandeld (in 2009 bedroeg dit 29,6%). Deze aanzienlijke stijging is het gevolg van 

een sterke groei van de tewerkstelling in twee grote bedrijven uit de rubriek diversen. Deze twee 

ondernemingen zijn samen goed voor 23,5% van de totale behandelde tewerkstelling. 

De opdeling van de ondernemingen volgens hun grootte laat zien dat de bedrijven met 5 tot 49 

werknemers in 2014 met 60,2% van de steekproef het best vertegenwoordigd zijn. Dit is bijna 

hetzelfde niveau als in 2009 (59,8%). De ondernemingen met minder dan 5 werknemers 

vertegenwoordigen één bedrijf op vier uit de steekproef. Hun bezoldigde werknemers zijn echter maar 

goed voor 2,2% van de door de enquête gedekte tewerkstelling. Omgekeerd maken de grotere 

bedrijven (50 werknemers of meer) slechts 14,8% van de bevraagde ondernemingen uit maar nemen 

ze meer dan drie vijfde (63,3%) van de tewerkstelling in het havengebied voor hun rekening. 

 

Tabel 14: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid per bedrijfsgrootte 

Bedrijfsgrootte 
Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

Minder dan 5 werknemers 32 25,0 85 2,2 3 

5 tot 49 werknemers 77 60,2 1.305 34,5 51 

5 tot 9 werknemers 26 20,3 164 4,3 6 

10 tot 19 werknemers 25 19,5 345 9,1 14 

20 tot 49 werknemers 26 20,3 796 21,0 31 

50 werknemers en meer 19 14,8 2.396 63,3 126 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 30 

 

Van de bedrijven die aan de enquête hebben deelgenomen, blijkt iets meer dan twee vijfde een terrein 

of gebouw van de Haven van Brussel in concessie te hebben (of 41,4%). Wat de tewerkstelling 

betreft, nemen de concessiehouders een ongeveer even groot deel van de tewerkstelling in de Haven 

in, nl. 40,7% van de bezoldigde werkgelegenheid. Bovendien merken we op dat een groot deel van de 

concessiehouders die personeel in dienst hebben (drie vierde) in het kader van de enquête werd 

ondervraagd. Daar tegenover staat dat slechts iets meer dan een derde van de overige 

ondernemingen die personeel in dienst hebben aan de enquête heeft meegewerkt. 

 

Tabel 15: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid per statuut  

Concessie 
Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

Ja 53 41,4 1.541 40,7 29 

Neen 75 58,6 2.245 59,3 30 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 30 
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3. Beschrijvende analyse van de ondernemingen 

De bedoeling van deze beschrijvende analyse is om het profiel van de havenbedrijven te schetsen op 

basis van verschillende kenmerken. Hiervoor bestuderen we het jaar van oprichting, de rechtsvorm, 

het aantal bedrijfszetels van de onderneming, de Brusselse verankering van de hoofdzetel, de 

vestiging van de activiteitenzetels in het havengebied en de mate waarin zij de waterweg gebruiken 

om hun activiteiten uit te voeren. 

 

3.1 Oprichtingsdatum 

Bijna drie vijfde van de bedrijven uit de steekproef is meer dan 25 jaar actief. Dit bevestigt wat we 

reeds in de vorige studies hebben vastgesteld. Een groot deel van de ondernemingen uit het 

Brusselse havengebied oefent inderdaad al geruime tijd hun activiteiten uit. Naast deze bedrijven die 

al een tijdje bestaan, is het aandeel ondernemingen die tussen 2010 en 2014 werden opgericht, zeer 

klein. 

 

Tabel 16: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid volgens jaar van oprichting

Jaar van oprichting 
Bedrijven Jobs 

Aantal % Aantal % 

Vóór 1980 47 36,7 1.393 36,8 

Tussen 1980 en 1989 26 20,3 492 13,0 

Tussen 1990 en 1999 24 18,8 1.086 28,7 

Tussen 2000 en 2009 24 18,8 695 18,4 

Tussen 2010 en 2014 7 5,5 120 3,2 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 

 

3.2 Rechtsvorm 

De opdeling van de bevraagde havenbedrijven naargelang hun rechtsvorm ligt in de lijn van de vorige 

studies. De naamloze vennootschappen (59,4%) en de besloten vennootschappen met beperkte 

aansprakelijkheid (30,5%) zijn nog steeds goed voor negen ondernemingen op tien (89,9%). 

Wat de tewerkstelling betreft, blijven de naamloze vennootschappen en de overheidsbedrijven de 

belangrijkste werkgevers, met respectievelijk 70,7% en 14,9% van de bezoldigde werkgelegenheid. 

Gemiddeld stelt een naamloze vennootschap in het havengebied 35 personen te werk. De twee 

bevraagde overheidsbedrijven tellen op hun verschillende vestigingen in het havengebied 282 

loontrekkers. 
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Tabel 17: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid volgens rechtsvorm van de onderneming 

Rechtsvorm 
Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

NV 76 59,4 2.678 70,7 35 

BVBA 39 30,5 262 6,9 7 

VZW  5 3,9 47 1,2 9 
Coöperatieve 
vennootschap 4 3,1 213 5,6 53 

Overheidsinstelling 2 1,6 563 14,9 282 

Overige 2 1,6 23 0,6 12 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 30 

 

3.3 Ligging van de bedrijfszetel(s) en Brusselse verankering 

Iets meer dan de helft van de bedrijven uit het havengebied heeft slechts één bedrijfszetel (57,8%). 

Gemiddeld stellen deze bedrijven 18 personen te werk, tegenover 45 voor de ondernemingen die 

meer bedrijfszetels hebben. Bijgevolg maken ruim twee op de vijf bevraagde bedrijven deel uit van 

een groep met meerdere bedrijfszetels, waarvan er minstens één in de Haven is gevestigd . 

 

Tabel 18: Aantal bedrijfszetels 

Aantal bedrijfszetels 

Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

Slechts één zetel 74 57,8 1.340 35,4 18 

Meerdere zetels 54 42,2 2.446 64,6 45 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 30 

 

Gezien het hoge aantal ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel in één van de 19 

Brusselse gemeentes is gevestigd (82,8%), kunnen we zeggen dat de havenbedrijven nog steeds 

stevig in Brussel zijn verankerd. De meeste van deze ondernemingen (95%) zijn trouwens al sinds 

hun ontstaan in het Brussels Gewest gevestigd. 63,7% is zelfs al sinds de oprichting in de Haven 

gevestigd57. 

 

Tabel 19: Ligging van de maatschappelijke zetel van de bedrijven 

Ligging van de maatschappelijke 
zetel 

Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

In het Brusselse havengebied 96 75,0 2.267 59,9 24 

In het Brussels Gewest, maar buiten 
het havengebied 10 7,8 995 26,3 100 

In het Waals Gewest 7 5,5 177 4,7 25 

In het Vlaams Gewest 15 11,7 347 9,2 23 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 30 

 

                                                   
57 Zie Luik II - Deel 3 - Punt 1. Brusselse verankering 
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3.4 Ligging van de bedrijven in de havenperimeter 

De havenbedrijven zijn hoofdzakelijk in drie zones gevestigd, namelijk (in aflopende volgorde van 

belang) de voorhaven (41,4%), de haven (30,5%) en de Vroegmarkt (17,2%). Bovendien bevindt 

95,5% van de bezoldigde werkgelegenheid die door deze enquête wordt gedekt, zich in deze drie 

zones. 

 

Tabel 20: Ligging van de bedrijven in de havenperimeter 

Zone 
Bedrijven Jobs 

Aantal % Aantal % 

Voorhaven 53 41,4 2.414 63,8 

Vroegmarkt 22 17,2 288 7,6 

Haven 39 30,5 913 24,1 

TIR-centrum 9 7,0 71 1,9 

Zuidhaven 5 3,9 100 2,6 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 

 

Alle bedrijven die verklaren de waterweg voor hun activiteiten te gebruiken, zijn trouwens in de 

voorhaven en de haven gelegen, omwille van de aanwezige faciliteiten voor het gebruik van de 

waterweg. We merken op dat ook de concessiehouders grotendeels in deze twee zones gevestigd 

zijn, waar 83% van de bevraagde bedrijven is gelegen. 

Wat de sectorale opdeling volgens de zone betreft, zien we net zoals in de vorige edities van de 

enquête dat sommige sectoren een voorkeur hebben voor een bepaalde zone. Zo liggen alle 

ondervraagde recyclagebedrijven in de voorhaven en huisvest het TIR-centrum logischerwijs vooral 

groothandelaars en bedrijven uit de transport- en logistieke sector. 

 

3.5 Gebruik van de waterweg 

De afhankelijkheid van de waterweg is licht gedaald ten opzichte van de vorige enquête. In 2014 

verklaarden 18% van de bevraagde bedrijven dat ze de waterweg gebruiken voor al hun activiteiten of 

voor een deel ervan. Ter herinnering: dit aandeel bedroeg 22% in 2009. Van de bedrijven die de 

waterweg gebruiken, zegt iets meer dan de helft hier volledig afhankelijk van te zijn. 

Het aandeel van bedrijven dat de waterweg gebruikt is licht gedaald, terwijl het aandeel betrekkingen 

dat gedeeltelijk of volledig met de waterweg samenhangt, evenwel gestegen is van 17,5% in 2009 tot 

20,8% in 2014. Momenteel werken zo'n 80058 loontrekkers in een bedrijf waarvan de activiteit van de 

waterweg afhangt. Dat zijn er 39 meer dan in 2009. 

                                                   
58 Ter verduidelijking: 789 loontrekkers in 2014, of 39 meer dan in 2009. 
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Tabel 21: Afhankelijkheid van de waterweg 

Afhankelijkheid van de waterweg 
Bedrijven Jobs Jobs/bedrijf 

Aantal % Aantal % Aantal 

Ja, volledig 12 9,4 297 7,8 25 

Ja, gedeeltelijk 11 8,6 492 13,0 45 

Neen, helemaal niet 105 82,0 2.997 79,2 29 

Totaal  128 100,0 3.786 100,0 30 

 

Het gebruik van de waterweg opgedeeld volgens de activiteitensector vertoont enkele verschillen ten 

opzichte van de vorige studie. Zo zien we dat het aandeel bedrijven dat de waterweg gebruikt in alle 

sectoren is gedaald, behalve bij de productie- en verwerkingsbedrijven (66,7% in 2014, hetzelfde als 

in 2009) en de recyclagebedrijven (100% in 2014 tegenover 44,4% in 2009). Deze daling moeten we 

evenwel wat relativeren aangezien het aantal werknemers uit deze sectoren in onze steekproef laag 

blijft, vooral voor de bedrijven die de waterweg gebruiken. 

Wat de tewerkstelling betreft, werken de personen van wie het bedrijf van de waterweg afhankelijk is 

vooral in de productie- en verwerkingssector en de recyclagesector. Deze twee sectoren samen tellen 

58,3% van alle betrekkingen uit het Brusselse havengebied die met het water te maken hebben. 

 

Tabel 22: Gebruik van de waterweg volgens activiteitensector 

Activiteitensector 
Bedrijven 

% bedrijven van 
de sector 

Jobs 
% jobs van de 

sector 

Aantal % Aantal % 

Groothandel 5 9,8 90 11,0 

Transport en logistiek 4 16,7 54 10,7 

Productie en verwerking 6 66,7 224 85,5 

Recycling 4 100,0 236 100,0 

Diensten 3 16,7 41 12,9 

Diversen 1 4,5 144 8,8 

Algemeen totaal 23 18,0 789 20,8 

 



38 
 

DEEL 2: HUMAN RESOURCES 

In het deel Human resources onderzoeken we in eerste instantie de gegevens inzake tewerkstelling 

die met de enquête werden ingezameld. Vervolgens stellen we het profiel op van de bezoldigde 

werkgelegenheid in de havenbedrijven in 2014. De cijfers worden waar mogelijk vergeleken met de 

resultaten van de vorige studie en met het profiel van de bezoldigde werkgelegenheid in Brussel. In de 

tweede plaats bespreken we de informatie betreffende de voorbije rekruteringen en de aanwervings- 

of afvloeiingsplannen. Hierdoor kunnen we ons een beeld vormen van de economische conjunctuur of 

het eventuele optimisme van de bedrijven. 

De studie geeft niet enkel een beschrijving van de tewerkstelling in de Haven. Ook de flexibele 

arbeidsvormen die de havenbedrijven aanwenden komen aan bod. We denken hierbij vooral aan het 

deeltijds arbeidsregime, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur en uitzendarbeid. 

Ten slotte zal het profiel van de bezoldigde werkgelegenheid worden aangevuld met een analyse van 

het belang van de functies inzake transport en logistiek in de havenbedrijven. 



39 
 

1. Tewerkstelling 

In dit hoofdstuk zullen we het profiel van de loontrekkers59 in de havenbedrijven voor het jaar 2014 

bekijken aan de hand van verschillende kenmerken, zoals geslacht, socioprofessionele categorie, 

leeftijd, woonplaats, kwalificatieniveau en of de functie onder transport of logistiek ondergebracht kan 

worden. Ook de evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid en het gebruik van flexibele 

arbeidsvormen zal worden beschreven. 

 

1.1 Profiel van de loontrekkers 

Aan de hand van de gegevens uit de enquête zullen we hieronder het profiel uiteenzetten van de 

loontrekkers die in 2014 bij de havenbedrijven waren tewerkgesteld. Deze gegevens worden 

vergeleken met de gegevens uit de vorige enquête en met het profiel van de bezoldigde werknemers 

in het hele Brussels Gewest. 

1.1.1 Geslacht 

Het aandeel vrouwelijke bezoldigde personen in de havenbedrijven (18,8%) ligt zeer laag vergeleken 

met alle bedrijven van het Brussels Gewest (50,2%60). Deze vaststelling geldt al sinds de eerste editie 

van de studie61. 

 

Grafiek 1: Bezoldigde werkgelegenheid volgens geslacht (%) 

 

                                                   
59 Bij de loontrekkers tellen we ook 35 dockers. 
60 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2013 

61 Ter herinnering: het aandeel vrouwen onder de loontrekkers van de havenbedrijven bedroeg in 1997, bij de eerste editie van 

de studie, 19%. 
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Deze lage vertegenwoordiging van vrouwelijke loontrekkers kan voor een deel worden verklaard door 

het sectorale profiel van de bedrijven uit het havengebied. In elk van de in het gebied aanwezige 

sectoren zien we een groter aandeel mannen bij de loontrekkers. Het aandeel vrouwelijke loontrekkers 

overstijgt er met moeite de 30%, terwijl het aandeel vrouwen voor de totale Brusselse economie gelijk 

is aan het aandeel mannen (ze zijn goed voor 50,2% van de Brusselse loontrekkers). 

Een sectorale vergelijking tussen de gegevens van het havengebied en van het Brussels Gewest 

geeft vooral aan dat het aandeel vrouwen onder de loontrekkers vooral zeer laag ligt in de bedrijven 

actief in de productie- en verwerkingssector (6,5% tegenover 26% op gewestniveau62) en de 

recyclagebedrijven (10,6 tegenover 14,7% op gewestniveau). In de transport- en logistieke sector zien 

we het grootste aandeel vrouwelijke loontrekkers. Hier is namelijk bijna één werknemer op drie een 

vrouw (31,1%). 

 

Grafiek 2: Bezoldigde werkgelegenheid volgens geslacht en activiteitensector63 (%) 

 

 
 

1.1.2 Socioprofessionele categorie 

Bij de vorige editie van de enquête was het voor bepaalde HR-verantwoordelijken moeilijk om 

specifiek de kaderleden onder hun bezoldigde werknemers te identificeren. Bovendien bestaat er 

geen officiële definitie van het kaderstatuut. Daarom werd voor deze editie beslist om het onderscheid 

met kaderleden te laten vallen om zo het aantal lege antwoorden tot een minimum te beperken. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is amper één werknemer op vijf arbeider (20,2%64), terwijl in 

2014 in het havengebied toch bijna de helft van de bezoldigde betrekkingen door arbeiders werd 

                                                   
62 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2013 
63 Ter herinnering: zijn ondergebracht in de rubriek diversen: de bouw, de kleinhandel, de overheidsdiensten en de andere 

sectoren die niet elders zijn ingedeeld. 

64 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gedecentraliseerde statistieken op 31 december 2013 
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bekleed (46,4%). Deze editie van de enquête bevestigt wat vroeger ook al werd vastgesteld65. Het 

havengebied biedt dus nog steeds heel wat tewerkstellingskansen voor arbeiders. 

 

Grafiek 3: Bezoldigde werkgelegenheid volgens socioprofessionele categorie (%) 

 
 

Wat de in de Haven aanwezige sectoren betreft, zijn de meeste arbeidersbanen te vinden in de 

recyclagebedrijven (68,6% arbeiders) en in de productie- en verwerkingsbedrijven (65,3%). We 

merken op dat de rubriek diversen (49,7% arbeiders) de bouwsector bevat, waarin 59,5% van de 

bezoldigde werknemers arbeiders zijn. De transport- en logistieke sector (31,9%), de dienstensector 

(42,1%) en de groothandel (38,1%) stellen verhoudingsgewijs minder arbeiders tewerk dan het 

gemiddelde van het havengebied (46,4%). 

 

Grafiek 4: Bezoldigde werkgelegenheid volgens socioprofessionele categorie en activiteitensector (%) 

 
 

                                                   
65 Bij de vorige enquête in 2009 vertegenwoordigden de arbeiders 51,5% van de bezoldigde werkgelegenheid. 
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1.1.3 Leeftijd 

Ongeveer één derde van de bezoldigde werknemers van de bedrijven uit het Brusselse havengebied 

is 45 jaar of ouder (34,5%66). Bijna drie vijfde is tussen 25 en 44 jaar oud (57,8%). 

Bij de vorige edities van de studie stelden we vast dat er een zeer duidelijke afwijking bestaat tussen 

de leeftijdsstructuur van het personeel van de havenbedrijven en het personeel op gewestniveau. 

Volgens de gegevens van de vorige enquête was het aandeel oudere werknemers immers relatief 

sterker gestegen ten nadele van voornamelijk de werknemers van gemiddelde leeftijd (tussen 25 en 

44 jaar). Deze tendens zet zich evenwel niet verder. Zo is het aandeel 45-plussers ten opzichte van de 

vorige studie gedaald (34,5% in 2014 tegenover 37,6% in 2009), ten voordelen van de 25-44-jarigen 

(57,8% in 2014 tegenover 54,5% in 2009). 

Het aandeel van de bezoldigde werknemers jonger dan 25 jaar in de havenbedrijven is relatief stabiel 

gebleven (7,6% in 2014 tegenover 7,9% in 2009). Er bleek overigens altijd dat de jongeren iets meer 

vertegenwoordigd zijn in de havenbedrijven dan in de totale bezoldigde tewerkstelling in Brussel, nl. 

7,6% tegenover 5,2%. 

 

Tabel 23: Bezoldigde werkgelegenheid volgens leeftijd en activiteitensector (%) 

  < 25 jaar 25 tot 44 jaar 45 jaar en ouder Totaal 

Groothandel 6,8 58,3 34,9 100,0 

Transport en logistiek 8,1 52,1 39,8 100,0 

Productie en verwerking 4,2 58,0 37,8 100,0 

Recycling 7,2 47,5 45,3 100,0 

Diensten 10,1 66,4 23,6 100,0 

Diversen 8,1 59,6 32,4 100,0 

Haven van Brussel 7,6 57,8 34,5 100,0 

Brussels Gewest 5,2 59,6 35,3 100,0 

 

Wanneer we de in het havengebied aanwezige sectoren bekijken, zien we dat de werknemers van 25 

tot 44 jaar het best vertegenwoordigd zijn in de bouw. Hier werkt 72,7% van de 25-44-jarigen, wat 

beduidend meer is dan het Brusselse gemiddelde van 59,6%. In de bouwsector zijn overigens de 45-

plussers het minst aanwezig (21,5% tegenover gemiddeld 35,3% voor het hele Brussels Gewest). Ten 

slotte zien we dat in de recyclagesector de meeste 45-plussers voorkomen (45,3%). 

In de vorige editie van de studie werkte een aanzienlijk deel van de werknemers van 45 jaar of ouder 

in 2009 in de transport- en logistieke sector (49,5%). Deze vaststelling bevestigde de beweringen van 

de werkgevers uit de sector over het belang dat wordt gehecht aan de beroepservaring en 

verantwoordelijkheidszin van de chauffeurs, met name gezien de hoge kost van de voertuigen en de 

getransporteerde waren. In 2014 bedraagt het aandeel van de oudste groep nog slechts 39,8%, wat 

wijst op een verjonging van de transport- en logistieke sector in de Haven van Brussel. 

                                                   
66 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten, 2013. 
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1.1.4 Woonplaats 

Sinds enkele jaren zien we een lichte daling van het aantal inkomende pendelaars in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. De cijfers wijzen immers op een stijgend aandeel Brusselaars in de interne 

werkgelegenheid van 48,6% in 2009 tot 49,5% in 201467. 

Deze tendens zette zich ook in 2014 door bij de bedrijven uit de Haven van Brussel, en lijkt zelfs 

sterker dan wat we in het hele gewest zien. Zo stijgt het aandeel bezoldigde Brusselse werknemers in 

de havenbedrijven van 44,2% in 2009 naar 54,9% in 2014. Daarentegen komt 31,6% van de 

werknemers in het havengebied uit het noorden van het land, tegenover 13,5% uit zuiden. Deze 

gegevens moeten evenwel voorzichtig worden benaderd, voor zover de geobserveerde stijging bij de 

bedrijven verklaard wordt door de samenstelling van de steekproef van de enquête. De tewerkstelling 

waar de enquête over gaat, bevat immers de loontrekkers van drie bedrijfszetels van de 

afvalbeheermaatschappij van de stad. Deze stelt echter voornamelijk Brusselaars tewerk en kende 

een sterke personeelstoename tussen 2010 en 2014. Dit verklaart deels de aanzienlijke stijging van 

het aantal Brusselse werknemers. 

Wanneer we de socioprofessionele categorie van de pendelaars onder de loep nemen, zien we dat de 

Vlaamse bedienden met bijna één werknemer op vijf (19,2%) de grootste groep uitmaken. Deze groep 

is groter dan alle Waalse pendelaars samen. Het aantal Waalse arbeiders en bedienden dat in de 

Haven werkt is ongeveer even groot (respectievelijk 7,4% en 6,1%). 

 

Tabel 24: Verdeling van de bezoldigde werkgelegenheid volgens socioprofessionele categorie en 

woonplaats (%) 

  BHG VG WG Totaal 

Bedienden 23,0 19,2 6,1 48,3 

Arbeiders 32,0 12,4 7,4 51,7 

Haven van Brussel 54,9 31,6 13,5 100,0 

Brussels Gewest 49,5 32,5 18,0 100,0 

 

Op sectoraal niveau valt op dat de tewerkstelling van Brusselaars in alle sectoren in zijn geheel is 

toegenomen ten opzichte van de vorige editie van de studie. De daling van het aantal inkomende 

pendelaars bevestigt dus opnieuw wat al enkele jaren voor het hele gewest wordt waargenomen. 

 

                                                   
67 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten, 2013. 
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Grafiek 5: Bezoldigde werkgelegenheid volgens woonplaats en activiteitensector (%) 

 
 
 

De sector die verhoudingsgewijs het minste Brusselaars tewerk stelt, is de groothandel (43,6% 

Brusselaars). We mogen evenwel niet vergeten dat heel wat groothandelaars die aan de enquête 

hebben deelgenomen hun maatschappelijke zetel in de Brusselse rand hebben (voornamelijk in de 

streek van Vilvoorde) maar hun activiteiten uitvoeren in het Europees Centrum voor Fruit en Groenten 

(ECFG) of de Vroegmarkt van Brussel. Dit kan verklaren waarom hun personeelsbestand relatief 

minder Brusselaars telt, aangezien deze groothandelaars meestal buiten het Brussels Gewest werken. 

De dienstensector en de recyclagesector hebben het grootste aandeel Brusselaars in hun rangen 

(respectievelijk 61,5% en 64,8% van hun personeel). Vooral de recyclagebedrijven bieden meer 

tewerkstellingsmogelijkheden voor arbeiders, en het Brussels Gewest vormt een belangrijke reserve 

voor deze ondernemingen. 

In het verleden gaven de resultaten van de enquête aan dat het percentage Brusselaars met de 

grootte van het bedrijf afneemt. In 2014 kunnen we dit echter niet meer zo gemakkelijk beweren. 

Sinds de vorige resultaten stellen we immers vast dat dit percentage daalt bij de bedrijven met minder 

dan 5 werknemers (57,6% in 2014 tegenover 62,3% in 2009), maar stijgt bij de ondernemingen met 

meer dan 50 werknemers (58,4% in 2014 tegenover 40,9% in 2009). 
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Grafiek 6: Bezoldigde werkgelegenheid volgens woonplaats en bedrijfsgrootte (%) 

 
 
 

1.1.5 Opleidingsniveau  

De vorige studies hebben aangetoond hoe belangrijk de Brusselse havenbedrijven zijn m.b.t. de 

tewerkstellingsmogelijkheden voor de lagergeschoolde Brusselaars68. Uit deze studie blijkt dat dit nog 

steeds het geval is. De opdeling van de bezoldigde personen volgens het opleidingsniveau blijft quasi 

hetzelfde als in 2009. De hooggeschoolde werknemers zijn goed voor twee betrekkingen op tien 

(19,4%). De rest is ongeveer evenredig verdeeld tussen de laaggeschoolde (39%) en middelmatig 

geschoolde (41,6%) werknemers. Het contrast met het Brussels Gewest in zijn geheel is nog 

duidelijker dan in 2009. Hoewel het aandeel hooggeschoolden in het gewest is gestegen (50,5% in 

2009 tegenover 58,1% in 201469), bleef dit in het havengebied zo goed als stabiel (19,8% in 2009 

tegenover 19,4% in 2014). 

 

                                                   
68 Onder opleidingsniveau wordt hier alleen het studieniveau van de werknemers verstaan. Zo is een persoon laaggeschoold 

wanneer hij maximum in het bezit is van een getuigschrift van het lager secundair onderwijs. Hij is middelmatig geschoold 
wanneer hij een diploma van het hoger secundair onderwijs bezit en hooggeschoold wanneer hij een diploma van het hoger 

onderwijs heeft behaald (universiteit of andere). 

69 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten, 2013. 
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Grafiek 7: Bezoldigde werkgelegenheid volgens opleidingsniveau (%) 

 
 

De kwalificatiestructuur in de Haven vertoont een aantal sectorale verschillen. Zo ligt het het aandeel 

laaggeschoolden hoger in de bedrijven uit de recyclagesector (49,2%) en de ondernemingen uit de 

sector diversen (55%). Voor de sector diversen kan dit worden verklaard door de aanwezigheid van 

Net Brussel, dat over verschillende bedrijfszetels in het havengebied beschikt. Omgekeerd werken er 

bijzonder weinig laaggeschoolden in de groothandel (19,8%). 

Wanneer we de loontrekkers ten slotte opdelen volgens hun opleidingsniveau en de grootte van de 

onderneming, zien we dat de laagstgeschoolde werknemers vaker in grote bedrijven met meer dan 50 

personen werken. Hier vertegenwoordigen zij de helft van het personeelsbestand (49,5%). 

Omgekeerd zijn er meer hogergeschoolden te vinden in de zeer kleine ondernemingen met minder 

dan 5 personeelsleden. Hun aandeel bedraagt 31,8%, tegenover gemiddeld 19,4% in de Haven van 

Brussel. 

 

Grafiek 8: Bezoldigde werkgelegenheid volgens het opleidingsniveau, de activiteitensector en de 

bedrijfsgrootte in 2014 (%) 
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1.2 Flexibele arbeidsvormen 

In dit deel analyseren we het deeltijds arbeidsregime, het type arbeidsovereenkomst en het 

uitzendwerk. 

1.2.1 Deeltijds werk 

Meer dan de helft van de havenbedrijven uit alle sectoren samen verklaart deeltijds personeel tewerk 

te stellen (55,5%). Toch vertegenwoordigen de deeltijdse werknemers slechts 8% van de 

tewerkstelling van deze bedrijven. 

Vergeleken met het hele gewest, is het aandeel deeltijds werk in de totale tewerkstelling van de 

havenbedrijven erg laag (8% tegenover 22,2%70 van de bezoldigde werkgelegenheid in het Brussels 

Gewest). In dit kader willen we eraan herinneren dat 81,2% van de loontrekkers in het havengebied 

mannen zijn. Dit zou het geringe aandeel deeltijdse arbeid kunnen verklaren, aangezien over het 

algemeen vrouwen vaker deeltijds werken. 

 

Tabel 25: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid volgens arbeidsregime 

Arbeidsregime 
Bedrijven Jobs 

Aantal % Aantal % 

Voltijds 57 44,5 3.484 92,0 

Deeltijds71 71 55,5 302 8,0 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 

 

Op sectoraal niveau is het aandeel deeltijdse werknemers het grootst in de groothandel (15,3% van 

de totale tewerkstelling). Ter herinnering: tijdens de vorige editie telde deze sector 10,6% deeltijdse 

werknemers, nu is dat 15,3%. In alle andere sectoren vertegenwoordigt de deeltijdse arbeid niet meer 

dan 10% van de totale tewerkstelling. 

De kans op deeltijdse tewerkstelling neemt trouwens toe met de grootte van de onderneming. Zo zegt 

34,4% van de ondernemingen met minder dan 5 werknemers deeltijds personeel tewerk te stellen. Dit 

aandeel stijgt tot 94,7% voor de bedrijven met meer dan 50 werknemers. Het aandeel deeltijdse 

tewerkstelling is evenwel relatief hoger in de ondernemingen met minder dan 5 werknemers (17,6%) 

dan in de grotere bedrijven (7,1%). 

 

                                                   
70 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten, 2013. 

71 Bedrijven die verklaren minstens één deeltijdse werknemer te hebben. 
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Tabel 26: Deeltijdse arbeid volgens activiteitensector en bedrijfsgrootte 

Activiteitensector 

Bedrijven met deeltijdse 
werknemers 

Aandeel deeltijdse arbeid in de 
totale werkgelegenheid 

Ja % Ja % 

Groothandel 27 52,9 15,3 

Transport en logistiek 14 58,3 6,9 

Productie en verwerking 5 55,6 5,3 

Recycling 2 50,0 4,7 

Diensten 8 44,4 4,7 

Diversen 15 68,2 6,1 

Bedrijfsgrootte       

Minder dan 5 werknemers 11 34,4 17,6 

5 tot 49 werknemers 42 54,5 9,0 

50 werknemers en meer 18 94,7 7,1 

Algemeen totaal 71 55,5 8,0 
 

 

1.2.2 Soort overeenkomst 

Bij de vorige editie van de enquête in 2009 heeft iets meer dan één onderneming op tien (11,4%) 

aangegeven werknemers met een overeenkomst voor bepaalde duur tewerk te stellen (geen 

uitzendkrachten). Momenteel is dit één bedrijf op vier (25,8%). Aangezien de economische 

conjunctuur sinds 2008 ongetwijfeld heeft bijgedragen aan een klimaat van economische onzekerheid, 

kunnen we aannemen dat de bedrijven hier bij het beheer van hun loonkost rekening mee hebben 

gehouden. 

Zo heeft 7% van alle bezoldigde personen van de havenbedrijven in 2014 een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde duur. In 2009 vertegenwoordigden de overeenkomsten voor bepaalde duur echter 

slechts 2,4% van de tewerkstelling in de bedrijven uit de Haven van Brussel72. Het aandeel 

werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur in het havengebied is dus beduidend 

gestegen en nadert ondertussen het gewestelijk gemiddelde van 8,5%. De tendens die we in de 

Haven waarnemen, is tegenovergesteld aan de gewestelijke tendens. In het hele Brussels Gewest is 

het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur immers gedaald van 10,4% in 2009 tot 8,5% in 

2014. 

 

Tabel 27: Havenbedrijven en bezoldigde werkgelegenheid volgens arbeidsovereenkomst 

Soort overeenkomst 
Bedrijven Tewerkstelling 

Aantal % Aantal % 

AOD 95 74,2 3.522 93,0 

ABD 33 25,8 264 7,0 

Totaal 128 100,0 3.786 100,0 

 

                                                   
72 FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de Arbeidskrachten, 2013. 
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1.2.3 Uitzendwerk 

Om een vaste werknemer tijdelijk te vervangen, tijdelijke piekmomenten het hoofd te bieden of 

uitzonderlijk werk uit te voeren73 kunnen onderneming hun toevlucht tot uitzendarbeid nemen. 

De resultaten van de enquête zijn quasi hetzelfde als in 2009. Zo heeft iets meer dan één derde van 

de ondernemingen in 2014 (35,2%) uitzendkrachten ingezet. 40% van deze bedrijven doet geregeld 

beroep op uitzendkrachten, 26,7% doet dat om herhaaldelijke piekmomenten in de activiteit op te 

vangen en 28,9% zet uitzendkrachten in uitzonderlijke gevallen in. 

 

Tabel 28: Het gebruik van uitzendkrachten in 2014 (%) 

Uitzendkrachten Bedrijven in % 

Neen 83 64,8 

Ja 45 35,2 

     Regelmatig 18 40,0 

     Om herhaaldelijke piekmomenten op te vangen 12 26,7 

     Uitzonderlijk 13 28,9 

     Weet niet 2 4,4 

 

Verder werd aan de bedrijven die uitzendkrachten gebruiken, gevraagd om aan te geven om hoeveel 

personen het gaat en hoeveel werkdagen zij in 2014 hebben gepresteerd. 33 van de 45 

ondernemingen die uitzendkrachten inzetten hebben hierop geantwoord. Samen stellen zij 280 

personen met een uitzendovereenkomst tewerk. Deze 280 personen hebben iets minder dan 16.200 

dagen gepresteerd, wat neerkomt op een gemiddelde van ongeveer 58 dagen per uitzendkracht. 

In vergelijking met 2009 blijft het aandeel bedrijven dat uitzendarbeid toepast stabiel (ongeveer één 

derde, of 35,2%). Het aantal uitzendkrachten in het havengebied is echter gestegen, maar zij 

presteren gemiddeld minder dagen (81 gemiddeld in 2009). 

Wat de activiteitensector betreft, stelt iets meer dan één derde van de bedrijven uit alle sectoren 

samen uitzendpersoneel tewerk (gemiddeld 35,2%). In de recyclagesector doen alle bedrijven een 

beroep op uitzendarbeid. De sector productie en verwerking (44,4%) en de sector transport en 

logistiek (41,7%) zetten gemiddeld ook iets vaker uitzendkrachten in. In de bedrijven uit de 

groothandel (29,4%), de dienstensector (30%) en de sector diversen (30%) ten slotte, zien we 

gemiddeld minder vaak uitzendovereenkomsten. 

 

                                                   
73 Zie onder meer de wet van 26 juni 2013 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 

werknemers. 
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Tabel 29: Uitzendkrachten volgens activiteitensector 

Activiteitensector Ja Aantal ondernemingen % Ja 

Groothandel 15 51 29,4 

Transport en logistiek 10 24 41,7 

Productie en verwerking 4 9 44,4 

Recycling 4 4 100 

Diensten 6 20 30 

Diversen 6 20 30 

Algemeen totaal 45 128 35,2 

 

Net zoals dit bij deeltijds werk het geval is, neemt het beroep op uitzendwerk toe met de grootte van 

de onderneming. Zo neemt bijna 90% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers zijn toevlucht tot 

uitzendarbeid. In ondernemingen met minder dan 5 loontrekkers bedraagt dit slechts 9,4%. In 

vergelijking met de vorige enquête deden we de belangrijke vaststelling dat het aandeel gebruikers 

van uitzendarbeid sterk gestegen is van 73,3% in 2009 tot 89,5% in 2014. 

 

Tabel 30: Uitzendarbeid volgens bedrijfsgrootte 

Bedrijfsgrootte Ja Aantal ondernemingen % Ja  

Minder dan 5 werknemers 3 32 9,4  

5 tot 49 werknemers 25 77 32,5  

50 werknemers en meer 17 19 89,5  

Algemeen totaal 45 128 35,2  

 

1.3 Evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid 

1.3.1 Voorbije evolutie van de werkgelegenheid 

Om de evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid van de afgelopen jaren te begrijpen, worden hier 

twee indicatoren voorgesteld. De eerste indicator weerspiegelt de manier waarop de 

bedrijfsverantwoordelijken de globale evolutie van de werkgelegenheid binnen hun onderneming in 

2014 beoordelen in vergelijking met 2010. De tweede indicator maakt de effectieve evolutie van de 

werkgelegenheid in het havengebied duidelijk voor de ondernemingen die hun tewerkstellingsvolume 

in 2010 en 2014 hebben meegedeeld. 

Volgens de resultaten is de beoordeling over het algemeen positief. Zo vertelt de eerste indicator ons 

dat meer dan één derde van de bedrijfsverantwoordelijken in het havengebied sinds 2010 hun 

bezoldigd personeel hebben zien toenemen (36,7%). Nog eens één derde spreekt van een 

stabilisering (35,9%). Slechts één bedrijf op vijf kende een daling van het aantal loontrekkers sinds 

2010 (20,3%). We merken tevens op dat 7% van de ondernemingen zich niet kan uitspreken over de 

evolutie van de werkgelegenheid tijdens de betreffende periode. 

Wat de sectoren betreft, is alleen in de recyclagesector het aantal personeelsleden niet gedaald. In de 

productie en verwerking zien we het grootste aandeel ondernemingen met een afnemend 
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personeelsbestand (33%). Ook in de transportsector zegt één bedrijf op vier dat het aantal 

loontrekkers tussen 2010 en 2014 is gedaald. 

Met betrekking tot de bedrijfsgrootte, is het personeelsbestand van meer dan de helft van de 

ondernemingen met meer dan 50 werknemers gestegen (52,6%). Ook bijna twee vijfde van de 

bedrijven met 5 tot 49 werknemers zag het aantal werknemers toenemen (39%). In de ondernemingen 

met minder dan 5 loontrekkers is de tewerkstelling daarentegen stabiel gebleven. Meer dan de helft 

van deze bedrijven verklaart immers een stabiel aantal werknemers te hebben (56,3%). 

 

Tabel 31: Havenbedrijven en de evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid in 2014 ten opzichte van 2010 

(%) 

  Daling Stabilisering Stijging Weet niet 

Activiteitensector         

Groothandel 21,6 43,1 25,5 9,8 

Transport en logistiek 25,0 29,2 37,5 8,3 

Productie en verwerking 33,3 22,2 44,4 0,0 

Recycling 0,0 75,0 25,0 0,0 

Diensten 16,7 22,2 50,0 11,1 

Diversen 13,6 36,4 50,0 0,0 

Bedrijfsgrootte 

    Minder dan 5 werknemers 12,5 56,3 21,9 9,4 

5 tot 49 werknemers 23,4 29,9 39,0 7,8 

50 werknemers en meer 21,1 26,3 52,6 0,0 

Algemeen totaal 20,3 35,9 36,7 7,0 

 

De tweede indicator maakt de effectieve evolutie van de werkgelegenheid in het havengebied duidelijk 

voor de ondernemingen die hun tewerkstellingsvolume in 2010 en 2014 hebben meegedeeld. Deze 

indicator heeft zijn beperkingen, aangezien hij alleen rekening houdt met de werkgelegenheid van de 

bedrijven die hebben toegestemd om aan de enquête deel te nemen. Bovendien bevat hij geen 

gegevens van de werkgelegenheid van de ondernemingen die zich ondertussen in het havengebied 

zijn komen vestigen of die na 2010 zijn opgericht. Bedrijven die failliet zijn gegaan, die hun activiteiten 

hebben stopgezet of die het gebied in deze periode hebben verlaten, zijn evenmin in aanmerking 

genomen. 

Al is deze indicator restrictief, toch illustreert ze een licht stijgende tendens van 9,2% met zowat 241 

extra betrekkingen. Deze toename zien we vooral bij de ondernemingen met minstens 50 werknemers 

(+12,4%) en bevestigt de vaststellingen a.d.h.v. de eerste indicator. De kleinste ondernemingen 

(minder dan 5 werknemers) zagen immers een daling van 1,3% van hun bezoldigd personeel. 

Op sectoraal niveau is de stijging voornamelijk toe te schrijven aan de dienstensector (+26,5%) en de 

sector diversen (+18,2%). De werkgelegenheid is vrij stabiel in de recyclagesector (+1,7%) en neemt 

iets meer toe in de groothandel (+4,9%). In de sector transport en logistiek daarentegen werd een 

daling opgetekend (-1,7%). Ook in de sector productie en verwerking ging de werkgelegenheid naar 

omlaag (-7,6%).  
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Tabel 32: Havenbedrijven en de evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid in 2014 in vergelijking met 

201074 (in aantal personen) 

  Bedrijven 
Betrekkingen 

2010 
Betrekkingen 

2014 Var. 10 - 14 

Activiteitensector  Aantal Aantal   Aantal  % 

Groothandel 45 628 659 4,9 

Transport en logistiek 17 350 344 -1,7 

Productie en verwerking 8 238 220 -7,6 

Recycling 4 232 236 1,7 

Diensten 16 215 272 26,5 

Diversen 17 951 1.124 18,2 

Bedrijfsgrootte 

    Minder dan 5 werknemers 28 78 77 -1,3 

5 tot 49 werknemers 65 1.041 1.097 5,4 

50 werknemers en meer 14 1.495 1.681 12,4 

Algemeen totaal 107 2.614 2.855 9,2 

 

In vergelijking met de vorige enquête zijn de resultaten positiever en lopen deze gelijk met de evolutie 

van de economische context sinds 2010. Rekening houdende met deze context werd aan de 

bedrijfsverantwoordelijken gevraagd of zij sinds 2010 werkloosheid om economische redenen hebben 

moeten inroepen. In 2010 had slechts één onderneming op vijf een beroep gedaan op werkloosheid 

om economische redenen (23,4%). Tijdens de bestudeerde periode is dit percentage geleidelijk 

gezakt tot een aandeel van 7,8% in 2014. Dit is een positieve vaststelling als we weten dat bij de 

laatste enquête in 2009 zo'n 44,4% van de bedrijven werkloosheid om economische redenen had 

ingeroepen. 

1.3.2 Toekomstige evolutie van de werkgelegenheid 

De bedrijfsverantwoordelijken werden niet alleen ondervraagd over de voorbije evolutie van de 

bezoldigde werkgelegenheid. Er werd tevens gepolst naar de manier waarop ze tegemoet keken naar 

de evolutie van het aantal bezoldigde personen in hun bedrijf voor de volgende twee jaren (2015 en 

2016). De resultaten getuigen van een zeker optimisme ten overstaan van de komende conjuncturele 

situatie. Zo denkt slechts 3,9% van de havenbedrijven dat hun personeelsbestand de komende twee 

jaren zal inkrimpen, terwijl 28,1% denkt dat dit zal groeien. 

We moeten hierbij opmerken dat tijdens de interviews met de bedrijfsverantwoordelijken bleek dat de 

verantwoordelijken die zeiden onzeker tegenover de toekomstige evolutie van het aantal bezoldigde 

personen te staan, aangaven meer open te staan voor de aanwerving van personeel indien de situatie 

van de onderneming zou verbeteren. De socio-economische context verklaart ook waarom één derde 

van de bedrijfsverantwoordelijken in de sector transport en logistiek verklaart de toekomst onzeker 

tegemoet te zien en dus niet kan voorzien hoe het aantal werknemers zal evolueren (33,3%). Deze 

sector ondergaat momenteel immers een aantal belangrijke legislatieve wijzigingen75. Ook de 

introductie van een kilometerheffing staat eraan te komen (vanaf 1 januari 2016), wat zwaar zou 

                                                   
74 107 van de deelnemende bedrijven hebben ons exacte cijfers over het aantal bezoldigde werknemers in 2010 en 2014 

kunnen bezorgen. 

75 Volgens de verantwoordelijken van de bedrijven die aan de enquête hebben deelgenomen. 
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kunnen doorwegen op de kosten van de sector. Ondanks een eventuele stijging van de kosten in de 

toekomst, denkt toch slechts een kwart van de bedrijven uit de sector dat hun personeelsbestand 

stabiel zal blijven en verwacht meer dan één derde (37,5%) dat hun bezoldigd personeel zal stijgen. 

Bij de andere sectoren is de recyclagesector het meest optimistisch: geen enkele onderneming 

voorziet een daling, terwijl 75% denkt dat het aantal personeelsleden zal stijgen. Ook de groothandel 

lijkt positief tegenover de toekomst te staan. Meer dan één derde van de vertegenwoordigers (35,3%) 

spreekt van een toename en slechts 2% van een daling. 

In de sectoren van de productie en verwerking (88,9%), de dienstensector (55,6%) en de sector 

diversen (54,5%) ten slotte, verklaart meer dan de helft van de bedrijven dat hun tewerkstelling de 

volgende twee jaren stabiel zal blijven. 

 

Tabel 33: Havenbedrijven en de toekomstige evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid (%) 

  Daling Stabilisering Stijging Weet niet 

Activiteitensector         

Groothandel 2,0 39,2 35,3 23,5 

Transport en logistiek 4,2 25,0 37,5 33,3 

Productie en verwerking 0,0 88,9 11,1 0,0 

Recycling 0,0 25,0 75,0 0,0 

Diensten 5,6 55,6 5,6 33,3 

Diversen 9,1 54,5 18,2 18,2 

Bedrijfsgrootte 

    Minder dan 5 werknemers 3,1 50,0 15,6 31,3 

5 tot 49 werknemers 5,2 40,3 31,2 23,4 

50 werknemers en meer 0,0 52,6 36,8 10,5 

Algemeen totaal 3,9 44,5 28,1 23,4 
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2. Aanwervingen 

In dit deel zullen we de volgende vragen behandelen: hebben de havenbedrijven in de laatste twee 

jaar bezoldigd personeel aangeworven en, zo ja, over hoeveel personen gaat het? Hebben zij de 

intentie om in de nabije toekomst, meer bepaald in het eerste semester van 2016, personeel aan te 

werven of te laten afvloeien? 

 

2.1.1 Aanwervingen tussen 2012 en 2014 

67,5%76 van de ondervraagde bedrijven heeft in de laatste twee jaar personeel aangeworven. In totaal 

gaat het om 405 loontrekkende werknemers in de jaren 2013 en 201477. Voor 341 van deze 405 

aanwervingen (84%) hebben de bedrijven die de enquête hebben ingevuld bovendien informatie 

verstrekt over het belang van de taken in transport en logistiek78. De volgende tabel geeft een 

overzicht van deze 341 effectief aangeworven werknemers volgens de aard van hun functie. 

Op basis hiervan tellen we in totaal 69 aanwervingen voor logistieke beroepen (hetzij 20,2% van alle 

aanwervingen waarvoor we de aard van de functie kennen) en 26 aanwervingen voor 

transportfuncties (of 7,6% van de aanwervingen)79. Deze gegevens laten echter niet toe om een 

nettosaldo te berekenen omdat we geen informatie hebben over de werknemers die de bedrijven 

hebben verlaten. 

De meeste aanwervingen (52,2% van de in 2013 en 2014 gerekruteerde werknemers) gebeurden 

door bedrijven met minstens 50 personeelsleden. Omgekeerd hebben de zeer kleine bedrijven met 

minder dan 5 personeelsleden slechts 14 personen aangeworven, waarvan 10 voor andere functies 

dan transport of logistiek. 

Op sectoraal niveau hebben de sector diversen en de sector groothandel de laatste twee jaar de 

meeste personen aangeworven in de havenzone. 64,5% van de door de bedrijven in het havengebied 

aangegeven rekruteringen tussen 2013 en 2014 komt voor rekening van deze twee sectoren (hetzij 

220 van de 341 werknemers). 

 

                                                   
76 Zie tabel A8 in de bijlage: Havenbedrijven en aanwervingen in de voorbije twee jaar 

77 Het is belangrijk op te merken dat een aantal (vooral grote) ondernemingen in 2013 en 2014 wel degelijk personeel hebben 

aangeworven, maar niet in staat waren het exacte aantal aanwervingen mee te delen. 
78 Meer dan acht op de tien respondenten hebben het aantal aangeworven personen en hun functie doorgegeven. 

79 Daarnaast werd ook melding gemaakt van 14 polyvalente medewerkers transport en logistiek, of 4,1% van de aanwervingen 

in 2013 en 2014. 
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Tabel 34: Havenbedrijven en aanwervingen volgens de aard van de functie in 2013 en 2014 (in aantal 

personen) 

  

Aanwervingen 
logistiek 

Aanwervingen 
transport 

Aanwervingen 
polyvalente 

medewerkers 
T&L 

Andere 
aanwervingen 

Totale 
aanwervingen 

Activiteitensector 
     

Groothandel 32 4 7 60 103 

Transport en logistiek 31 4 
 

7 42 

Productie en verwerking 2 16 
 

10 28 

Recycling 1 
 

7 5 13 

Diensten 1 1 
 

36 38 

Diversen 2 1 
 

114 117 

Grootte 

     Minder dan 5 werknemers 4 0 0 10 14 

5 tot 49 werknemers 42 25 7 75 149 

Meer dan 50 werknemers 23 1 7 147 178 

Algemeen totaal 69 26 14 232 341 

In % 20,2 7,6 4,1 68,0 100,0 

 

2.2 Aanwervingen in de nabije toekomst 

Iets minder dan de helft van de bevraagde ondernemingen (44,5%) is van plan om in de nabije 

toekomst personeel aan te werven. Verder stellen we vast dat de meeste bedrijven met concrete 

aanwervingsprojecten zich proportioneel gezien in de recycling (75%), de productie en verwerking 

(55,6%) en de groothandel (54,9%) situeren. We merken ook op dat een kwart van de 

bedrijfsverantwoordelijken deze vraag niet kan beantwoorden en een afwachtende houding aanneemt. 

Wanneer we naar de grootte kijken, dan zien we dat de grote ondernemingen met minstens 50 

werknemers verhoudingsgewijs vaker aangeven dat zij de intentie hebben om in het semester volgend 

op de enquêteperiode (eerste semester 2016) personeel te rekruteren. Omgekeerd verklaart slechts 

18,8% van de kleine ondernemingen met minder dan 5 loontrekkers in dezelfde periode effectief te 

willen aanwerven. 

 

Tabel 35: Havenbedrijven en intentie om bezoldigd personeel aan te werven (in aantal personen) 

  Ja Nee Weet niet Totaal  % Ja 

Activiteitensector 

    

 

 Groothandel 28 15 8 51  54,9 

Transport en logistiek 9 5 10 24  37,5 

Productie en verwerking 5 3 1 9  55,6 

Recycling 3 
 

1 4  75,0 

Diensten 7 7 6 20  35,0 

Diversen 5 9 6 20  25,0 

Grootte 
    

 

 Minder dan 5 werknemers 6 15 11 32  18,8 

5 tot 49 werknemers 38 22 17 77  49,4 

Meer dan 50 werknemers 13 2 4 19  68,4 

Totaal 57 39 32 128  44,5 

In % 4,0 2,7 2,2 8,9  100,0 
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3. Transport- en logistieke functies 

De haven van Brussel heeft haar belang als stedelijk verdeelcentrum al lang bewezen. Bijgevolg 

zouden de logistieke en transportfuncties er in theorie sterk vertegenwoordigd moeten zijn. Om die 

reden werd voor deze uitgave van de studie in de vragen m.b.t. het aantal tewerkgestelde 

werknemers, de tewerkstelling van zelfstandigen en de aanwerving van uitzendkrachten een 

onderscheid gemaakt tussen logistieke functies, transportfuncties en andere functies. We merken 

hierbij op dat het niet mogelijk is om een vergelijking te maken met het Brussels Gewest, aangezien 

dergelijke gegevens op gewestelijk niveau niet beschikbaar zijn. 

Tijdens de enquête is bovendien gebleken dat het onderscheid tussen T&L-functies80 en andere 

functies niet altijd evident is omdat heel wat werknemers naast transport- of logistieke taken ook 

andere taken moeten vervullen (bijvoorbeeld administratieve of commerciële taken). Daarom werd 

beslist om een derde categorie in het leven te roepen, namelijk de polyvalente medewerkers transport 

en logistiek. 

Globaal genomen blijkt 40,4% van de tewerkstelling bij de bevraagde bedrijven in meerdere of 

mindere mate gelinkt te zijn aan transport- en logistieke beroepen. Dit eerste resultaat bevestigt de rol 

van het Brusselse havengebied in de bevoorrading van de stad. 

Op sectorniveau tellen de diensten en de sector diversen de minste werknemers met transport- of 

logistieke taken (respectievelijk 22,3% en 34,2% van alle werknemers). In alle andere sectoren lopen 

de transport- en logistieke functies min of meer gelijk met de andere functies, met variaties van 46,5% 

tot 52,8% van alle werknemers. Wanneer we de transporttaken van de logistieke taken 

onderscheiden, kunnen we de vaststellingen verder nuanceren. De transporteurs zijn naar verhouding 

het sterkst vertegenwoordigd in de sector diversen (32,5%), terwijl het aandeel van de logistieke 

functies er slechts 1,8% bedraagt. De steekproef van onze enquête kan hier wel een verklaring 

bieden. De sterke aanwezigheid van transporteurs in deze sector heeft immers voor een groot deel te 

maken met de indeling van Net Brussel in de categorie diversen. 

In de recycling bestaat een vierde van het personeel uit polyvalente medewerkers transport en 

logistiek (25,4%) en een vierde uit logistieke medewerkers (23,7%). De productie en verwerking heeft 

in verhouding meer personeel voor transporttaken in dienst (31,3%), maar telt ook ongeveer 15% 

logistieke werkkrachten. 

Qua representativiteit van de logistieke werknemers komt de groothandel op de tweede plaats: bijna 

een derde van het personeel (30,3%) heeft een logistieke functie. Wanneer we de polyvalente T&L-

functies daar bijtellen, kunnen nagenoeg vier op de tien werknemers aan logistieke beroepen worden 

gelinkt. In dit geval gaat het voornamelijk om goederenbehandelaars in groothandelsondernemingen, 

met name het Europees Centrum voor fruit en groenten of de Vroegmarkt (Mabru). 

                                                   
80 We zullen verder in dit hoofdstuk de afkorting T&L gebruiken om te verwijzen naar de functies met transport- en logistieke 

taken. 
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Opvallend in de sector transport en logistiek zelf, is tot slot dat de functies met transport- en logistieke 

taken er respectievelijk slechts 19% en 33% van de werkgelegenheid vertegenwoordigen. De 

samenstelling van de steekproef van de enquête kan dit zwakke aandeel van werknemers met 

dergelijke taken evenwel verklaren: twee grote bedrijven in deze sector hebben hun hoofdzetel in de 

Brusselse havenzone. Aangezien in deze hoofdzetels vooral administratieve profielen werken, noopt 

de aanwezigheid van deze bedrijven in onze steekproef tot een voorzichtige interpretatie van de 

resultaten. Wanneer we immers deze bedrijven buiten beschouwing laten en we de T&L-functies 

opnieuw tegenover de andere functies plaatsen, dan zien we dat het aandeel van de T&L in de sector 

stijgt tot 74,2%. Dit lijkt waarschijnlijker voor een sector met transport en logistiek als kernactiviteit. 

 

Tabel 36: Verdeling van de werkgelegenheid volgens de functies transport en logistiek en volgens 

activiteitensector in 2014 (%) 

  Functies in verband met T&L 
Andere 

loontrekkers 
2014 Sector  Totaal T&L  Logistiek Transport 

 Polyvalente 
medewerkers 

T&L 

Groothandel 46,5 30,3 7,0 9,2 53,5 

Transport en logistiek 52,8 33,0 19,0 0,8 47,2 

Productie en verwerking 48,1 14,9 31,3 1,9 51,9 

Recycling 51,7 23,7 2,5 25,4 48,3 

Diensten 22,3 4,5 4,5 13,2 77,7 

Diversen 34,2 1,8 32,5 0,0 65,8 

Algemeen totaal 40,4 14,1 21,7 4,6 59,6 

 

De verdeling van de functies van de werknemers volgens de grootte van het bedrijf leert ons dat 

bedrijven met 5 tot 49 werknemers verhoudingsgewijs meer werknemers met transport- en logistieke 

taken tewerkstellen (47,8% tegenover 38,8% voor bedrijven met minder dan 5 werknemers en 36,6% 

voor bedrijven met minstens 50 werknemers). Wanneer we het aandeel van de werknemers met 

transporttaken vergelijken met het aandeel van de werknemers met logistieke taken, stellen we vast 

dat de transportactiviteit veel belangrijker is in de grote bedrijven met meer dan 50 personeelsleden. 

De bedrijven met minder dan 50 werknemers hebben proportioneel meer werknemers met logistieke 

functies in dienst. Deze verdeling is waarschijnlijk te verklaren door de sterke aanwezigheid van 

groothandelaars en de goederenbehandeling in hun magazijnen. 

 

Tabel 37: Verdeling van de werkgelegenheid volgens de functies transport en logistiek en volgens de grootte 

van de onderneming (%) 

  Functies in verband met T&L 
Andere 

loontrekkers 
2014 Grootte Totaal T&L Logistiek Transport 

Polyvalente 
medewerkers 

T&L 

Minder dan 5 werknemers 38,8 18,8 10,6 9,4 61,2 

5 tot 49 werknemers 47,8 24,7 15,0 8,1 52,2 

Meer dan 50 werknemers 36,6 8,3 25,6 2,6 63,4 

Algemeen totaal 40,4 14,1 21,7 4,6 59,6 
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Soms schakelen de havenbedrijven voor hun T&L-functies, naast het eigen personeel, ook 

zelfstandigen in. Volgens de enquête gaat het meer bepaald om 267 zelfstandigen, waarvan er 118 

(44,2%) transporttaken uitvoeren en 10 (3,7%) logistieke taken. Dat zijn er in verhouding iets meer 

dan bij de loontrekkers. 

Een sectorale beschouwing van de aanwezigheid van zelfstandigen voor T&L geeft evenwel een 

genuanceerder beeld. Zo blijken de dienstenbedrijven en de ondernemingen uit de sector diversen 

geen beroep te doen op zelfstandigen voor hun transport- en logistieke activiteiten, terwijl de 

productie- en verwerkingsbedrijven en de transport- en logistieke firma's vooral voor deze aspecten 

zelfstandigen aanspreken (voor respectievelijk 94,4% en 91,7%)81. We preciseren eveneens dat de 

meerderheid van de zelfstandigen in de groothandel ook actief is op het vlak van T&L, zij het in 

mindere mate (79,3%). 

 

Grafiek 9: Verdeling van de zelfstandigen volgens functie in 2014 

 
 
 

 
 

Tot slot vormen de uitzendkrachten de laatste groep werknemers die voor transport- en logistieke 

taken kunnen worden ingezet. In 2014 vervulde 49% van de in totaal 290 getelde interimarissen een 

transport- of logistieke opdracht. 40,3% van dit totaal had een uitsluitend logistieke taak. Anders dan 

bij de zelfstandigen wordt de grote meerderheid van de uitzendkrachten alleen voor logistieke taken 

ingezet. Zij zijn bovendien hoofdzakelijk te vinden in de groothandel (67%), de productie en 

verwerking (70%) en de transport en logistiek (93,1%). 

 

                                                   
81 Respectievelijk 94,4% en 91,7% van de zelfstandigen verricht er transport- en logistieke activiteiten. 
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Grafiek 10: Verdeling van de uitzendkrachten volgens functie in 2014 
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DEEL 3: VESTIGING IN HET BRUSSELS GEWEST 

Gezien de meerwaarde van de havenbedrijven voor het Brussels Gewest is het belangrijk om het 

economische activiteitenniveau van het gebied te behouden of zelfs te doen toenemen. Dit betekent 

onder meer dat nieuwe activiteiten moeten worden aangetrokken om zich hier te vestigen en dat de 

reeds aanwezige bedrijven moeten worden bestendigd. De beslissing van een onderneming om zich 

ergens te vestigen stelt dus de aantrekkelijkheid van het gebied aan de orde, in die zin dat deze, 

minstens gedeeltelijk, rekenschap geeft van het feit dat ondernemingen zich in het gebied vestigen of 

het gebied verlaten. 

Om de aantrekkelijkheid van de Haven van Brussel te kunnen bepalen en het behoud of de 

verankering van de ondernemingen in de Haven, en in ruimere zin in het Brussels Gewest, te kunnen 

inschatten, werden 128 verantwoordelijken82 bevraagd over de vestiging van hun bedrijf in het gebied 

en over eventuele verhuisplannen. We willen ook bepalen wat hun vestiging heeft gemotiveerd en wat 

de obstakels zijn voor een duurzaam verblijf van de onderneming in de Haven van Brussel, en dus het 

vertrek rechtvaardigen. 

Voorts moeten de bedrijven worden verzekerd dat ze over voldoende ruimte voor hun vestiging en 

hun uitbreiding beschikken. Aan dit punt wordt een apart deel besteed, dat een overzicht geeft van de 

oppervlakte die momenteel door de havenbedrijven wordt ingenomen. We willen hier tevens 

achterhalen of de behoeften een wijziging van de huidige vestiging nodig maken. 

                                                   
82 De vragen over de vestiging van de ondernemingen in het Brussels Gewest werden aan alle verantwoordelijken gesteld. Ter 

herinnering: bij de vorige editie hadden enkel de ondernemingen die de lange versie van de vragenlijst hadden ingevuld (101 

bedrijven op een totaal van 132) op de vragen uit dit luik van de enquête geantwoord. 
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1. Brusselse verankering 

We stellen voor om de gewestelijke verankering van de havenbedrijven op twee manieren te 

benaderen: enerzijds a.d.h.v. hun oprichtings- en vestigingsdatum, anderzijds door bij de 

bedrijfsverantwoordelijken naar hun verhuisplannen te peilen. Vanuit transversaal oogpunt wordt 

bijzondere aandacht besteed aan de meest representatieve sectoren en aan de verklaringen die 

werden gegeven om de beslissing te motiveren (vestiging of verhuizing). 

Hoewel de mobiliteit van de ondernemingen de tewerkstelling in het havengebied, en bij uitbreiding in 

het hele Brussels Gewest, kan beïnvloeden, moeten we de gevolgen hiervan toch ietwat nuanceren. 

De aankomst, oprichting en de daarop volgende vestiging van ondernemingen in de Haven betekenen 

niet noodzakelijk een stijging van de totale werkgelegenheid, aangezien we geen rekening houden 

met het verlies van arbeidsplaatsen door schommelingen in het personeelsbestand van de bedrijven 

wegens faillissement, ontbinding of vereffening83. Evenzo weten we niet in welke mate de dalende 

tewerkstelling door de verhuizing van een onderneming naar een plaats buiten de Haven 

gecompenseerd zal worden door het aantal arbeidsplaatsen dat wordt gecreëerd door de vestiging 

van ondernemingen in het gebied. 

 

1.1  Vestiging in het havengebied 

Wanneer we de oorspronkelijke vestigingsplaats bekijken van de bedrijven die momenteel in de 

Haven gevestigd zijn, zien we een uitgesproken Brusselse verankering. 95% van de ondernemingen 

heeft immers al van bij de oprichting84 voor het Brussels Gewest gekozen. Slechts 5% was bij de 

oprichting buiten het gewest gelegen85. We merken op dat deze tendens ook tijdens de vorige editie 

van de studie naar voren kwam. Ook toen bleek dat een overgrote meerderheid van de bedrijven 

(92,9%) al van bij hun oprichting in het havengebied gevestigd was. 

                                                   
83 Deze studie wil geen analyse maken van de demografische evolutie van de havenbedrijven (schommelingen in het 

personeelsbestand van de ondernemingen veroorzaakt door oprichting, faillissement, ontbinding of vereffening). Onze 

analyse beperkt zich tot de ondernemingen die in 2014 in het havengebied aanwezig waren en die een vragenlijst hebben 
ontvangen. 

84 5 van de 128 bedrijven hebben niet geantwoord op de vraag i.v.m. hun vestigingsplaats op het moment van hun oprichting. 

85 7,9% van deze ondernemingen zijn afkomstig uit het Vlaams Gewest, 2,6% uit het Waals Gewest. 
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Grafiek 11: Vestigingsplaats van de havenbedrijven bij hun oprichting (%) 

 

 

De Brusselse verankering is stevig, maar de resultaten zijn toch iets verschillend naargelang de 

onderneming binnen of buiten het havengebied gevestigd is. Zo is het aandeel bedrijven buiten de 
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Grafiek 12: Periode waarin de bedrijven zich in het havengebied hebben gevestigd sinds of na hun 

oprichting (%) 

 

 

Wanneer we naar het activiteitendomein kijken, zien we dat de bouwsector en de groothandel het 

hoogste percentage bedrijven kennen die hun activiteiten naar het havengebied hebben verhuisd 

(68,4%). Omgekeerd lijken de ondernemingen uit de transport- en logistieke sector minder snel 

geneigd om de plaats van hun vestiging te wijzigen (58,3% is sinds hun oprichting in de Haven 

aanwezig). 

Als voornaamste reden om naar het havengebied te verhuizen verwijst één derde van de 

respondenten (32,8%) naar de toegankelijkheid van de goederen, gevolgd door de beschikbaarheid 

van terreinen en gebouwen (25,8%), de nabijheid van de stad en/of andere bedrijven (24,2%) en de 

nabijheid van de klanten van de onderneming (21,1%). Ook het historische belang van de Haven lijkt 

de beslissing om zich hier te vestigen positief te beïnvloeden. Daarentegen blijken noch het 

opleidingsniveau, noch de beschikbaarheid van de werknemers bij te dragen tot de aantrekkelijkheid 

van het gebied. Hetzelfde geldt voor het door het gewest gevoerde beleid of de aanwezigheid van 

primaire grondstoffen, energie en industriële waterwegen. Deze laatste redenen werden elk slechts 

door één respondent op tien vernoemd. 

 

1.2 Verhuisplannen 

De bedrijfsverantwoordelijken werd eveneens gevraagd of ze verhuisplannen voor hun onderneming 

hadden. 16 bedrijven gaven hierop een positief antwoord (13,6%): ze denken eraan om te verhuizen 

of hebben reeds concrete plannen86. De helft van deze 16 bedrijven heeft concrete plannen, de 

                                                   
86 Van de 128 respondenten konden 11 niet zeggen of hun onderneming een verhuisproject in de pijplijn heeft. 
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andere helft overweegt een verhuizing87. Samen stellen ze zo'n 390 personen te werk (10,5%)88. De 

meesten van deze personen worden tewerkgesteld in de bedrijven met concrete verhuisplannen. 

 

Tabel 38: Verhuisplannen 

Verhuisplannen 
Ondernemingen Jobs 

Aantal % Aantal % 

Ja, we hebben een concreet project 8 6,8 297 8,0 

Ja, we overwegen te verhuizen 8 6,8 94 2,5 

Neen 101 86,3 3.310 89,4 

Totaal 117 100,0 3.701 100,0 

 

De bouwsector en de kleinhandel zijn het meest geneigd om te vertrekken. Hierna volgen de 

transport- en logistieke sector, de dienstensector en de groothandel. De ondernemingen uit de 

productiesector en de recyclagesector maakten overigens geen gewag van verhuisplannen. 

Van de 8 bedrijven met concrete verhuisplannen denken drie ondernemingen eraan hun activiteiten 

binnen het havengebied zelf te verhuizen, twee ondernemingen willen binnen het Brussels Gewest 

blijven en één onderneming twijfelt tussen twee bestemmingen. Eén van de twee overblijvende 

bedrijven wil zich in het Waals Gewest vestigen, het andere denkt aan een bestemming in het 

buitenland. 

Uit de gegevens van de enquête blijkt dus dat de havenbedrijven geneigd zijn om hun activiteiten in 

het havengebied, of in alle geval binnen het Brussels Gewest, te houden. Van de zowat 297 

bezoldigde personen die bij deze verhuizingen betrokken zijn, zou meer dan drie vierde (229)  in het 

havengebied of elders in Brussel tewerkgesteld blijven. 44 personen zouden naar het Waals Gewest 

verhuizen en 24 naar het buitenland. 

De verhuisplannen zijn volgens de respondenten voornamelijk ingegeven door de onmogelijkheid om 

de bestaande ruimte uit te breiden, het onvermogen om te hoge kosten te dragen (fiscale lasten, de 

kosten van het terrein of logistieke kosten) en de aankomende vervaldag van de huurovereenkomst 

met de Haven. Naast de hierboven vermelde redenen, wordt er vaak gewag gemaakt van de slechte 

toegankelijkheid en de mobiliteitsproblemen in het havengebied. Deze problemen dragen immers bij 

tot het onveiligheidsgevoel in het gebied. 

                                                   
87 Van de 16 ondernemingen met verhuisplannen, zou slechts één bedrijf overwegen om maar een deel van de activiteiten te 

verhuizen. Deze onderneming stelt 80 personen tewerk. 

88 Aantal tewerkgestelde personen in 2014. 
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2. Ingenomen oppervlakte en toekomstige noden 

Eerst moeten we de oppervlakte89 ramen die de ondernemingen momenteel innemen en bepalen of 

de nieuwe noden een aanpassing van de huidige vestigingen vragen. Ook de 

tewerkstellingsconcentratie90 van het havengebied verdient de nodige aandacht. We vermelden hierbij 

dat zowel de oppervlakte als de tewerkstellingsconcentratie werden beoordeeld op basis van de 

concessieovereenkomst die met de havenautoriteiten werd afgesloten, de hoofdactiviteit en de grootte 

van de onderneming. 

2.1 Ingenomen oppervlakte 

Uit de enquête blijkt dat naargelang van de gehanteerde definitie van de havenperimeter de 

havenbedrijven in het gebied een oppervlakte van bijna 140 hectare91 innemen (terreinen, 

administratieve lokalen en opslagplaatsen). Dit geeft een gemiddelde van 11.789 vierkante meter per 

onderneming (8.720 vierkante meter wanneer geen rekening wordt gehouden met de afwijkende 

waarden). 

We moeten evenwel een onderscheid maken tussen de concessiehouders en de niet-

concessiehouders van de Haven. In dit opzicht nemen we een significant verschil waar ten voordele 

van de niet-concessiehouders, die meer dan twee derde van de totale vastgestelde oppervlakte in 

beslag nemen. De impact van afwijkende waarden op de resultaten, in dit geval vooral de 

aanwezigheid van één niet-concessiehouder met een grote oppervlakte, verklaart voor een deel het 

waargenomen verschil. Wanneer we geen rekening houden met deze afwijkende waarden, krijgen we 

een gemiddelde dat de realiteit beter weergeeft. De niet-concessiehouders blijven evenwel de meeste 

ruimte innemen. 

De concentratie van de bezoldigde werkgelegenheid ligt dan weer hoger bij de concessiehouders: 36 

betrekkingen per hectare tegenover 34 betrekkingen per hectare voor de bedrijven die niet 

contractueel aan de Haven van Brussel verbonden zijn. 

Tabel 39: Ingenomen oppervlakte door concessiehouders en niet-concessiehouders 

Concessie Ondernemingen 
Oppervlakte (m2) 

Jobs/hectare 

Totaal Gemiddelde 
Gecorrigeerd 
gemiddelde 

Ja 51 414.321 8.124 7.434 36 

Neen 68 988.581 14.538 9.674 34 

Totaal 115 1.402.902 11.789 8.720 34 

                                                   
89 Grondoppervlakte, uitgezonderd voor de vestigingen met administratieve activiteiten; voor deze vestigingen werd de “totale 

vloeroppervlakte” gevraagd. 
90 Aantal jobs per hectare. 

91 Ingezamelde gegevens voor 119 ondernemingen. 9 van de 128 ondervraagde personen konden niet de exacte oppervlakte 

die hun bedrijf inneemt, vermelden. 
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Wanneer we naar het activiteitendomein kijken, zien we dat de bedrijven uit de recyclagesector en de 

bedrijven uit de rubriek diversen92 de meeste plaats lijken in te nemen (respectievelijk 30.000 en 

22.489 vierkante meter), gevolgd door de groothandelaars (11.001 vierkante meter). Wanneer we de 

afwijkende waarden echter negeren, daalt de gemiddelde ingenomen oppervlakte in de groothandel 

(van 11.001 naar 3.710 vierkante meter) en in de sector diversen (5.283 vierkante meter minder). 

Op het vlak van tewerkstellingsconcentratie stelt de dienstensector heel wat meer bezoldigde 

personen tewerk (94 betrekkingen per hectare) in vergelijking met de andere activiteitensectoren. 

Omgekeerd is de tewerkstellingsconcentratie het laagst in de sector productie en verwerking (22 

betrekkingen per hectare). 

 

Tabel 40: Ingenomen oppervlakte volgens activiteitensector 

Activiteitensector Ondernemingen 
Oppervlakte (m2) 

Jobs/hectare 

Totaal Gemiddelde 
Gecorrigeerd 
gemiddelde 

Groothandel 47 517.044 11.001 3.710 46 

Transport en logistiek 23 178.931 7.780 7.326 32 

Productie en verwerking 9 87.416 9.713 8.717 22 

Recycling 3 90.000 30.000 n.s.93 n.s. 

Diensten 17 79.734 4.690 1.313 94 

Diversen 20 449.777 22.489 17.206 51 

Totaal  119 1.402.902 11.789 8.999 34 

 

Verder geven de resultaten i.v.m. de ingenomen oppervlakte volgens de bedrijfsgrootte aan dat de 

gemiddelde ingenomen oppervlakte toeneemt met de grootte van de onderneming. Behalve voor de 

bedrijven met 5 tot 9 bezoldigde werknemers kunnen we hetzelfde vaststellen voor het aantal 

ingenomen betrekkingen per hectare: de grotere bedrijven stellen meer personen per hectare tewerk. 

 

Tabel 41: Ingenomen oppervlakte volgens bedrijfsgrootte 

Bedrijfsgrootte Ondernemingen 
Oppervlakte (m2) 

Jobs/hectare 

Totaal Gemiddelde 
Gecorrigeerd 
gemiddelde 

Minder dan 5 werknemers 29 50.087 1.727 1.112 23 

5 tot 49 werknemers 71 958.763 13.504 5.131 32 

5 tot 9 werknemers 24 233.582 9.733 4.476 14 

10 tot 19 werknemers 24 251.568 10.482 5.067 27 

20 tot 49 werknemers 23 473.613 20.592 5.885 50 

50 werknemers en meer 19 394.052 20.740 19.627 68 

Totaal 119 1.402.902 11.789 6.396 34 

 

 

                                                   
92 Inclusief de bouwsector, de kleinhandel, de overheidsdiensten en de andere sectoren die niet elders zijn ingedeeld. 

93 Niet significant 
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We merken hierbij op dat de vraag m.b.t. de oppervlakte aan alle bedrijfsverantwoordelijken werd 

gesteld. Tijdens de vorige editie van de enquête was deze vraag enkel bedoeld voor de bedrijven met 

meer dan 5 werknemers. Doordat een verschillende methode werd gehanteerd, is voorzichtigheid 

geboden bij het vergelijken.94 

 

2.2 Plannen met de huidige vestigingen 

Wanneer we kijken naar de plannen die de bedrijfsverantwoordelijken hebben uitgewerkt, zien we dat 

meer dan 7 verantwoordelijken op 10 hun vestigingen in de huidige staat willen bewaren. Dit is een 

iets groter aandeel dan in 2009 (65%). Het aantal bedrijven dat hun ruimte wil inkrimpen is ongeveer 

hetzelfde gebleven (2% in 2009 en 3% in 2015), maar het aantal ondernemingen dat aangeeft 

bijkomende ruimte nodig te hebben is ten opzichte van de vorige editie met 12 punten gezakt (27% in 

2009 en 15% in 2015). 

 

Grafiek 13: Havenbedrijven en plannen met de huidige vestigingen (%) 

 

Rekening houdende met de hoofdactiviteit van deze ondernemingen, onderscheidt de recyclagesector 

zich met 3 ondernemingen op 4 die hun vestigingen willen uitbreiden. Bovendien zegt bijna 90% van 

de bedrijven uit de productie- en verwerkingssector geen veranderingen op til te hebben staan, net als 

meer dan drie vierde van de bedrijven uit de dienstensector en de groothandelaars. We merken 

evenwel op dat ook steeds meer groothandelaars aangeven dat ze overwegen om hun vestigingen in 

te krimpen. 

De raming die de bedrijfsverantwoordelijken maken geeft aan dat de geplande vermindering zo'n 2,3 

hectaren zou bedragen95. Anderzijds zou de behoefte aan ruimte betekenen dat de ondernemingen 

een oppervlakte van 2,6 bijkomende hectare zouden willen kunnen aankopen of hierover kunnen 

                                                   
94 Ter informatie: tijdens de vorige enquête bedroeg de gemiddelde oppervlakte 10.634 vierkante meter, of 7.627 vierkante 

meter wanneer de afwijkende waarden werden weggelaten. 

95 Van de 4 ondernemingen die aangaven hun vestiging te willen verkleinen, heeft 1 bedrijf niet gepreciseerd hoe groot deze 

vermindering zou zijn. 
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beschikken96. We preciseren hieromtrent dat meer dan 50% van de bedrijven die hun vestigingen 

willen uitbreiden, heeft aangegeven dit niet te kunnen doen wegens een tekort aan beschikbare ruimte 

of terreinen. 

                                                   
96 Van de 19 bedrijven die hun vestiging willen uitbreiden, konden 7 ondernemingen een cijfer plakken op de bijkomende ruimte 

die ze nodig zouden hebben. 
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DEEL 4: COMMERCIËLE PARTNERS 

Terwijl we de impact van de haven van Brussel in termen van rechtstreekse gevolgen kunnen meten, 

zorgen de havenactiviteiten eveneens voor een zekere onrechtstreekse tewerkstelling bij 

toeleveranciers en onderaannemers voor goederen en diensten, wat positieve gevolgen kan hebben 

voor het gewest. Teneinde de territoriale verankering van de Brusselse havenbedrijven in te schatten, 

daar waar ze in de eerste plaats lokale partners hebben, richten we ons op regionale dienstverleners 

die met de bedrijven samenwerken. 

Oorspronkelijk moesten enkel bedrijven met meer dan 20 werknemers bevraagd worden over het feit 

of ze al dan niet een beroep doen op leveranciers en onderaannemers. Een onderneming van minder 

dan 5 werknemers en twee ondernemingen met 10 tot 19 werknemers werden evenwel ook bevraagd. 

In totaal werden 43 bedrijven over hun commerciële partners bevraagd. Dit is een methodologische 

keuze die afwijkt van de vorige edities aangezien het onderzoek toen betrekking had op het geheel 

van 112 ondernemingen die de enquête hebben beantwoordt97. Om die reden is omzichtigheid 

geboden wanneer deze gegevens worden vergeleken. 

                                                   
97 Bij de vorige editie hadden 19 van de 132 ondernemingen de enquête niet beantwoord en werd een uitzonderlijke waarde 

verwijderd om eventuele vertekeningen te voorkomen. 
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1. Leveranciers 

In 2012 bevestigt 88% van de respondenten dat ze een beroep hebben gedaan op leveranciers, al 

dan niet uit het Brussels Gewest. Zo werden ongeveer 3.800 leveranciers geteld die een commerciële 

band hebben met de havenbedrijven98, of een gemiddelde van 125 per vestiging. Het aantal dat door 

de verantwoordelijken werd meegegeven schommelt tussen de 1 en 500 leveranciers99. 

 

Grafiek 14: Havenbedrijven en aandeel leveranciers in het Brussels Gewest (%) 

 

 

Van de 38 bedrijfsverantwoordelijken die verklaren een beroep te doen op leveranciers, wendt meer 

dan 90% van hen zich tot een Brusselse leverancier. Bovendien is voor zes van de tien 

ondernemingen tot een derde van de leveranciers afkomstig uit het Brussels Gewest, terwijl het 

percentage regionale leveranciers tussen 33% en 66% schommelt voor bijna een kwart van de 

ondernemingen. Slechts twee bedrijfsverantwoordelijken verklaren zich niet in het gewest te 

bevoorraden. 

Wat de activiteitensector betreft, is de territoriale verankering het sterkst bij de productie-, de 

transport- en logistieke sector. Twee van de tien desbetreffende vestigingen doen uitsluitend een 

beroep op Brusselse leveranciers. 15% van de groothandelaars en ondernemingen die onder 

“diversen” vallen100, hebben daarentegen geen enkele leverancier afkomstig uit het gewest. De 

                                                   
98 Van de 43 bevraagde ondernemingen, weten we voor 5 van hen niet of ze een beroep doen op leveranciers. Bovendien 

hebben 8 bevraagde verantwoordelijken gemeld een beroep te doen op leveranciers, maar hebben ze geen exact aantal 

gegeven. Geen enkele respondent heeft aangegeven over geen leveranciers te beschikken. 
99 De mediaan loopt op tot 100. De meest frequent gemelde waarden zijn 100 en 200 leveranciers. 

100Ter herinnering, de rubriek “diversen” verzamelt de bouwsector, de sector van de kleinhandel, de openbare sector, alsook de 

overige sectoren die nergens anders zijn opgenomen. 
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resultaten zijn homogener voor de dienstensector en de afvalverwerkingssector aangezien bij alle 

ondernemingen een derde tot twee derde van de leveranciers uit het Brussels Gewest afkomstig is101. 

Daarnaast stellen we vast dat de ondernemingen met 10 tot 19 werknemers zich uitsluitend richten tot 

leveranciers uit het gewest. Bovendien lijkt het dat hoe groter de bedrijven zijn, hoe minder ze een 

beroep doen op nabije leveranciers. Zo is bij meer dan 50% van de bedrijven met respectievelijk 20 tot 

49 werknemers en meer dan 80% van de bedrijven met meer dan 50 werknemers maximum een 

derde van hun leveranciers uit het gewest afkomstig. Dit toont aan dat er een zwakkere verankering is 

in Brussel. 

                                                   
101 De meeste havenbedrijven met importactiviteiten, met als opmerkelijke uitzondering de bedrijven in de recyclagesector, 

werken voor een belangrijk deel (in volume) samen met leveranciers van buiten het Brussels Gewest.  
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2. Onderaanneming 

Wat onderaannemingen betreft, besteedt 70%102 van de ondernemingen alle activiteiten of een deel 

ervan uit aan een extern bedrijf dat al dan niet in het gewest is gevestigd. In totaal zijn bijna 300 

dienstverleners hierbij betrokken, hetzij een gemiddelde van een tiental onderaannemers per 

onderneming103. 

Dankzij de resultaten zien we dat de transport- en logistieke bedrijven, de afvalverwerkingsbedrijven, 

alsook de productie- en verwerkingsbedrijven het vaakst een beroep doen op onderaannemers (meer 

dan 75%). Het wordt daarentegen minder toegepast bij de groothandelsbedrijven (50%). 

Rekening houdende met de onderverdeling volgens grootte, wordt er daarentegen meer een beroep 

gedaan op onderaanneming naarmate het aantal werknemers bij het bedrijf stijgt: 46,2% van de 

ondernemingen met 20 tot 49 werknemers besteden uit, tegen 78,9% van de ondernemingen met 

minstens 50 werknemers104. 

Bij de havenbedrijven die verklaren uit te besteden, richt 84,7% zich tot Brusselse onderaannemers, 

hoewel in variabele proportie. De globale resultaten die in de volgende figuur zijn weergegeven, 

bevestigen de lokale verankering van de banden die de havenbedrijven met hun onderaannemers 

onderhouden en bijgevolg het voordeel dat de ondernemingen van het gewest hieruit kunnen halen. 

Zo is één op drie onderaannemers afkomstig uit het Brussels Gewest voor een derde van de bedrijven 

die daadwerkelijk uitbesteden. Het aandeel Brusselse onderaannemers bevindt zich tussen 33% en 

66% voor bijna een kwart van de bedrijven. Tot slot, terwijl een kwart van de bedrijven die uitbesteden 

dit voornamelijk in het Gewest doen, verklaart minder dan één op de tien verantwoordelijken 

uitsluitend een beroep te doen op Brusselse onderaannemers. 

 

                                                   
102Van de 43 bevraagde bedrijfsverantwoordelijken, konden er 3 niet melden of de onderneming een deel van zijn activiteiten 

uitbesteedt en konden er 12 bevestigen dat ze geen beroep doen op onderaannemers. Ter informatie, bij de vorige editie 

(2010) besteedde 74,4% van de bedrijven minstens één derde van hun activiteiten uit. 
103Met een mediaan en modus (de meest frequente waarde) van 100 onderaannemers.  

104We moeten eraan herinneren dat enkel bedrijven met meer dan 20 werknemers bevraagd werden over het feit of ze al dan 

niet een beroep doen op leveranciers en onderaannemers. 
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Grafiek 15: Havenbedrijven en aandeel onderaannemers uit het Brussels Gewest (%) 

 

 

Het regionaal onderaannemen is meer gangbaar in de dienstensector, de sector transport en 

logitistiek, en in de afvalverwerkingssector: alle bedrijven die uitbesteden, doen dit, althans voor een 

deel, lokaal105. De sectoren van productie en groothandel zijn daarentegen minder geneigd binnen het 

gewest uit te besteden, daar waar slechts twee derde van de producenten en handelaars een beroep 

doen op Brusselse onderaannemers. 

Daarnaast zijn grote bedrijven geneigd veel vaker een beroep te doen op onderaannemers uit het 

gewest. De onderaanneming heeft betrekking op 40,9% van de bedrijven met 20 tot 49 werknemers 

en 54,5% van de bedrijven met minsten 50 werknemers. 

Wanneer de activiteiten worden uitbesteed in het Brussels Gewest, heeft het voornamelijk betrekking 

op de installatie en het onderhoud van materiaal, machines en uitrustingen106 in het gewest (63,6%). 

Dit geldt vooral voor dienstenbedrijven en de groothandel. Activiteiten i.v.m. het transport alsook het 

onderhoud en de beveiliging van het gebouw worden in iets mindere mate uitbesteed (respectievelijk 

59,1% en 54,5%). Zoals reeds vermeld in de vorige edities107, zou de neiging van havenbedrijven om 

de transportactiviteit uit te besteden, bepaald worden door de nabijheid van vervoersondersteunende 

diensten in het gebied. De activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling en collectieve 

maaltijdverstrekking worden daarentegen heel weinig uitbesteed. 

 

                                                   
105Slechts twee bedrijfsverantwoordelijken bevestigen dat al hun onderaannemers uit Brussel komen. Deze bedrijven zijn actief 

in de sector transport en logistiek en in de afvalverwerkingssector. 

106Andere dan informatica. 

1071997, 2001, 2010. 
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Grafiek 16: Activiteiten uitbesteed in het Brussels Gewest (%) 

 
 

 

 

13,6

0,0

54,5

54,5

4,5

27,3

31,8

63,6

59,1

22,7

18,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Andere

Catering

Veiligheid van het gebouw

Onderhoud van het gebouw

Onderzoek en ontwikkeling

Administratieve diensten 

Informaticadiensten 

Installatie en onderhoud

Transport

Logistiek

Productie en verwerking



75 
 

BESLUIT 

Net zoals de uitgave die in november 2010 is verschenen, bevat deze studie van het Brussels 

Observatorium voor de Werkgelegenheid twee complementaire delen die als doel hebben het socio-

economisch belang van de Brusselse havenbedrijven te evalueren. Het eerste deel werd gerealiseerd 

in samenwerking met de Nationale Bank en behandelt voornamelijk de administratieve gegevens 

i.v.m. de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde gepubliceerd door de Balanscentrale. Het 

tweede deel belicht de kwantitatieve en de kwalitatieve gegevens die via een enquête bij een 

representatieve steekproef van ondernemingen gevestigd in het havengebied werden verzameld. 

Het eerste deel illustreert het belang van de haven van Brussel voor de Brusselse economie. De 

gebruikte methode leunt sterk aan bij de werkwijze die de NBB voor de studie van de andere 

Belgische havens heeft gehanteerd en houdt rekening met de specifieke structurele kenmerken van 

de Brusselse haven. Hoewel de methodologische logica van de vorige editie werd behouden, kunnen 

de resultaten die in het eerste deel van deze studie worden voorgesteld niet rechtstreeks met de 

vorige uitgave worden vergeleken. De reden hiervoor is dat sommige bedrijven intussen van de 

analyse zijn uitgesloten, dat de gegevens die de Nationale Bank gebruikt om de werkgelegenheid en 

de toegevoegde waarde gegenereerd door de bedrijven in de havenzone te berekenen bepaalde 

wijzigingen hebben ondergaan en dat de NACE-BEL-nomenclatuur 2003 op een aantal punten werd 

aangepast.   

 

Op basis van de gegevens die in het eerste deel worden behandeld, telt de havenzone bijna 390 

bedrijven, waarvan 45,1% in de handel en 21,0% in de diensten. 

In 2013 boden deze bedrijven werkgelegenheid aan ongeveer 4.400 voltijdse equivalenten (of iets 

meer dan 4.500 personen). Dit stemt overeen met bijna 0,7% van de totale loonarbeid in het Brussels 

Gewest  en 0,1% van de nationale werkgelegenheid. De werkgelegenheid in de havenzone is tussen 

2009 en 2013 met 7,0% gedaald (-328 VTE's). Hiermee doet de haven het slechter dan het gewest, 

waar een groei van 2,0% werd genoteerd. Over deze periode blijft de evolutie van het 

tewerkstellingsvolume in de haven negatief, met het ene jaar al meer verlies dan het andere. De enige 

uitzondering hierop vormt het jaar 2011, toen de situatie stabiel bleef (+0,1%). De grootste inkrimping 

van de werkgelegenheid doet zich voor in de niet-maritieme cluster, en meer bepaald in het vervoer 

over land (-37,5% of -148 VTE's). Daartegenover staan de logistieke dienstverleners, die als enige 

een massale directe werkgelegenheidstoename van 46,6% vertonen.   
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Indirect genereren de havenactiviteiten werkgelegenheid voor meer dan 7.200 personen (bijna 6.400 

VTE's), in hoofdzaak in de industrie (45,9%).  

Aldus kunnen zo goed als 12.000 werknemers direct of indirect aan de economische activiteit van de 

Brusselse havenzone worden verbonden, wat neerkomt op 1,6% van de gewestelijke 

werkgelegenheid en 0,2% van de Belgische interne werkgelegenheid. 

De analyse op basis van de economische indicator bevestigt eveneens de uitwerking van de haven op 

het Brussels Gewest. De Brusselse havenbedrijven genereren immers rechtstreeks een toegevoegde 

waarde van 504,9 miljoen euro. Daarmee zijn zij goed voor 0,8% van de door het gewest gecreëerde 

rijkdom en 0,1% op nationaal niveau. Daarenboven zijn zij indirect verantwoordelijk voor een 

toegevoegde waarde van 585,9 miljoen euro geproduceerd rondom de havenactiviteit, waarvan 44% 

in de industrie. We noteren dat de sectorale verdeling voor de directe effecten dezelfde tendens volgt 

als voor de indirecte effecten: de industrie op de eerste plaats, gevolgd door de handel, de diensten 

en het transport. 

In haar geheel genereert de economische activiteit van de Brusselse havenbedrijven rechtstreeks of 

onrechtstreeks bijna 1,1 miljard euro. Hiermee draagt de haven van Brussel voor 1,7% bij aan de 

gewestelijke toegevoegde waarde en voor 0,3% aan de toegevoegde waarde op landelijk niveau. 

 

Tot slot bevestigen de directe creatie van werkgelegenheid en toegevoegde waarde door de activiteit 

van de bedrijven in het Brusselse havengebied, vergeleken met de gegevens voor de andere 

Belgische zeehavens, de uiterst belangrijke rol van de Brusselse havenzone in de stedelijke 

bevoorrading, met een overwicht van de zware tertiaire sector en dan vooral de handel en de 

logistieke diensten.   

 

* * * 

 

Het tweede deel van de studie werd gerealiseerd door het Brussels Observatorium voor de 

Werkgelegenheid en vormt een aanvulling op het vorige deel. Aan de hand van de kwantitatieve en 

kwalitatieve gegevens die via een enquête bij een representatieve steekproef van havenbedrijven 

werden verzameld, wordt hier een nauwkeuriger beeld van de realiteit van de haven geschetst. Deze 

informatie, die niet via de administratieve weg kan worden bekomen, laat ons toe het profiel van de 

havenbedrijven en hun band met het Brussels Gewest of hun verankering in de regio te achterhalen. 

Verder geeft zij inzicht in het profiel van de bezoldigde werkgelegenheid bij deze bedrijven, de 

moeilijkheden die zij ondervinden en hun verwachtingen voor de toekomst.  

Doordat dezelfde methodologie werd gebruikt als bij de vorige enquêtes kunnen een aantal 

vergelijkingen met de resultaten uit het verleden worden gemaakt, behalve voor de economische 

kenmerken zoals transport, omzet of investeringen. Deze werden van de analyse uitgesloten. 
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De populatie van te bevragen bedrijven werd geselecteerd aan de hand van een geografisch en 

functioneel criterium en uitgebreid tot de ondernemingen die concessiehouder zijn van de haven van 

Brussel. Dit leverde 390 bedrijven op. Hiervan werden een aantal bedrijven uitgesloten, namelijk de 

magazijnen zonder voltijds personeel en de bedrijven verbonden aan de uitoefening van een 

zelfstandige activiteit. Uiteindelijk werden 128 bedrijven met in totaal bijna 3.800 werknemers 

ondervraagd, waarmee de werkgelegenheid in de Brusselse havenbedrijven voor 82% is gedekt. 

 

Het profiel van de door de enquête benaderde bedrijven is relatief stabiel gebleven ten opzichte van 

de vorige uitgaven. Ook nu zijn de onafhankelijke ondernemingen (57,8%) en de kleine en 

middelgrote ondernemingen (85,2%) in de meerderheid, terwijl iets minder dan één bedrijf op vijf 

(18%) de waterweg gebruikt. De havenbedrijven zijn anderzijds in drie zones gelegen. Deze zones 

zijn, in dalende volgorde van belang, de haven- en TIR-zone (37,5%), de voorhaven (41,4%) en de 

Vroegmarkt (17,2%). Het sectorprofiel bevestigt van zijn kant de rol van de havenzone als fysieke 

uitwisselingsplaats van goederen, met 39,8% van de bedrijven die tot de groothandel behoren en 

18,8% bedrijven in transport en logistiek. We voegen hieraan toe dat, rekening houdende met de 140 

momenteel ingenomen hectare en het in kaart gebrachte personeelseffectief, de havenbedrijven 

gemiddeld 34 arbeidsplaatsen per hectare genereren. In de dienstensector blijkt deze 

werkgelegenheidsconcentratie een stuk hoger te liggen (94 arbeidsplaatsen per hectare).  

 

De havenbedrijven zijn altijd sterk in het Brusselse havengebied verankerd geweest, maar daarnaast 

trekt de haven van Brussel ook heel wat firma's aan die zich in het gewest willen vestigen en daar hun 

activiteiten willen ontplooien. 82,8% van de ondervraagde bedrijven heeft zijn maatschappelijke zetel 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan drie vierde zelfs in de havenzone. Bovendien hebben 

meer dan negen op de tien bedrijven (95%) zich vanaf hun oprichting in het Brussels Gewest 

gevestigd en is er ook gebleven. Twee derde (63,7%) is zelfs sinds zijn oprichting in de havenzone 

gevestigd. De belangrijke logistieke faciliteiten, de nabijheid van de stadsomgeving en/of andere 

bedrijven en de nabijheid van de klanten van de onderneming, verklaren waarom deze bedrijven aan 

de zone zijn gehecht.  

 

Wat de toekomstige mobiliteit van de bedrijven gevestigd in de havenzone betreft, zijn er acht 

bedrijven die verklaren dat zij van plan zijn om binnenkort te verhuizen en acht bedrijven die deze 

mogelijkheid overwegen. We merken op dat de bouw en de kleinhandel het meest geneigd zijn om te 

vertrekken. De voornaamste redenen die de respondenten die de intentie hebben om te verhuizen 

opgeven, zijn de onmogelijkheid om uit te breiden, de te hoge kosten en het verstrijken van de 

huurovereenkomst met de haven. Behalve de voornoemde redenen werd vaak melding gemaakt van 

de moeilijke toegang en de moeilijke bereikbaarheid tot het havengebied voor personen. Dat de 

bedrijven verhuisplannen hebben, betekent daarom niet dat zij het Brussels Gewest willen verlaten: 6 

van de 8 ondernemingen met concrete verhuisplannen willen hun activiteit hetzij binnen de 

havenzone, hetzij binnen het Brussels Gewest verplaatsen. 
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Behalve de analyse van hun vestiging, geeft ook de samenwerking met gewestelijke dienstverleners, 

leveranciers en onderaannemers een indicatie van de Brusselse verankering van de havenbedrijven.  

De handelsrelaties tussen de havenbedrijven en hun leveranciers getuigen van een belangrijke lokale 

verankering, vermits 76,6% van de bedrijven leveranciers heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Ruim 90% van de 38 bedrijfsverantwoordelijken die een beroep doen op leveranciers verklaart met 

minstens 1 Brusselse leverancier samen te werken. Voor zes op de tien ondernemingen komt zelfs tot 

een derde van de leveranciers uit het Brussels Gewest en voor bijna één onderneming op vier 33% tot 

66%. Slechts twee ondernemingshoofden zeggen zich niet in het gewest te bevoorraden. 

Tot slot verklaart 84,7% van de havenbedrijven die activiteiten uitbesteden dit binnen het Brussels 

Gewest te doen, al gebeurt dit in verschillende mate. Bijna één op de vier ondernemingen heeft 

tussen de 33% en de 66% Brusselse onderaannemers. Een kwart van de bedrijven besteedt zijn 

activiteiten  voornamelijk uit binnen het gewest, maar slechts één verantwoordelijke op tien verklaart 

uitsluitend met Brusselse onderaannemers te werken. Wanneer de bedrijven activiteiten binnen het 

Brussels Gewest uitbesteden, betreft het hoofdzakelijk het onderhoud van materiaal, machines en 

uitrustingen (63,6%). Minder vaak worden ook transportactiviteiten (59,1%) en het onderhoud en de 

beveiliging van het gebouw (54,5%) in onderaanneming gegeven. Anderzijds zou de neiging van de 

havenbedrijven om de transportactiviteit uit te besteden, worden bepaald door de nabijheid van de 

vervoerondersteunende activiteiten of de transportbemiddelaars in de zone. 

 

Naast het profiel van de Brusselse havenbedrijven en hun lokale verankering, hebben we ook het 

havenpersoneel onderzocht, en meer bepaald de kenmerken van de havenmedewerkers, de 

rekrutering van bezoldigd personeel en de evolutie van de bezoldigde werkgelegenheid. 

Volgens de resultaten van de enquête blijven de mannelijke arbeiders de meerderheid uitmaken, maar 

is het bezoldigde havenpersoneel iets jonger dan bij de vorige enquête.  

In vergelijking met het profiel van de Brusselse bezoldigde werkgelegenheid werken er in het 

havengebied verhoudingsgewijs meer mannen (81,2% tegen 49,8% voor het hele gewest), meer 

arbeiders (46,4% tegen 20,2%), minder hooggeschoolden (19,4% tegen 58,1%), minder werknemers 

vanaf 45 jaar (34,5% tegen 35,3%) en meer jongeren onder de 25 jaar (7,6% tegen 5,2%).   

Verder zien we dat het aandeel van de werknemers met een onzekere jobsituatie, net zoals bij de 

vorige studie, in de havenzone beperkter is dan bij het geheel van de Brusselse loontrekkers, maar 

sindsdien wel gegroeid is. Hoewel het aandeel van de voltijds tewerkgestelden stabiel is gebleven 

(92,0% tegen 92,2% in 2009), is het aandeel van de loontrekkers met een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde duur immers gevoelig gekrompen (93,0% tegen 97,6%), ongetwijfeld als gevolg van de 

slechte economische conjunctuur. 

Uit de analyse van de human resources van de bedrijven in de havenzone blijkt eveneens dat het 

aandeel van de pendelaars afneemt. Deze waarneming, die positief is voor de Brusselse 

werkgelegenheid, staat haaks op de vaststellingen van de vorige twee edities van de studie. Terwijl 

het inkomend pendelverkeer eerder neigt af te nemen voor het hele Brussels Gewest, toonden de 
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enquêtes uit 2006 en 2009 immers aan dat het aandeel van de niet-Brusselse werknemers onder de 

loontrekkers bij de havenbedrijven was toegenomen. We stellen dus voor het eerst vast dat het 

inkomend pendelverkeer terugloopt, van 55,8% in 2009 tot 50,5% van de zogenaamde 

havenwerknemers in 2014, waarmee het gewestelijke niveau wordt geëvenaard. 

Als aanvulling op de eerder behandelde kenmerken van het profiel van de werknemers, onderzoekt 

deze editie van de studie voor het eerst ook het belang van de functies met een transport- of logistieke 

activiteit. Hieruit blijkt dat bijna vier op de tien loontrekkers (40,4%) een job uitoefenen die, al dan niet 

uitsluitend, uit transport- en/of logistieke taken bestaat. Bovendien stellen we vast dat naast de 

loontrekkers met een logistieke of transportfunctie ook de helft van de uitzendkrachten (49%) en de 

helft van de zelfstandigen (47,9%) tewerkgesteld in de havenbedrijven transport- of logistieke taken 

uitvoeren. De gedetailleerde cijfers wijzen uit dat de uitzendkrachten voornamelijk voor logistieke 

taken worden ingezet en de zelfstandigen voor transportactiviteiten. Deze vaststellingen bevestigen 

de positie van de haven als spil in de bevoorrading en herverdeling in het gewest. 

 

Wat het gevoerde rekruteringsbeleid betreft, hebben bijna zeven op de tien ondernemingen (67,5%) in 

de loop van de laatste twee jaar personeel aangeworven. Hoewel dit globaal gezien een positief 

resultaat is, dat evenwel gematigder blijkt bij de transport- en logistieke bedrijven (57,9%) en bij de 

micro-ondernemingen (44,8%), laat de enquête niet toe om te achterhalen of deze rekruteringen 

werden doorgevoerd om personen die het bedrijf verlaten te vervangen of om het personeelsbestand 

uit te breiden. 

Naast de rekrutering van “vast” personeel, merken we op dat een derde van de bedrijven (35,2%) in 

2014 min of meer regelmatig een beroep heeft gedaan op uitzendkrachten. 

De verklaringen van de bedrijfsleiders aangaande de toekomstige evolutie van de bezoldigde arbeid in 

de periode 2015-2016 geven reden voor enig optimisme. Terwijl slechts 3,9% van de bedrijven een 

daling van de werkgelegenheid verwacht, voorziet 28,1% dat zijn aantal loontrekkers binnenkort zal 

stijgen. 23,4% wacht de economische conjunctuur af. Als de economie gunstig evolueert, zou de 

werkgelegenheid evenwel bij meer dan de helft van de havenbedrijven worden uitgebreid. 

 

* * * 

  

De vooruitzichten in 2010 lieten een bepaald dynamisme en een reële wil van de havenbedrijven om 

zich duurzaam in het Brusselse havengebied te vestigen, doorschijnen. Dit deed vermoeden dat de 

werkgelegenheid zou stijgen en de gegenereerde toegevoegde waarde zou groeien. Op basis van de 

huidige resultaten moeten we deze verwachtingen echter nuanceren. Niettegenstaande zijn de 

havenbedrijven er ondanks de eventuele gevolgen van de crisis toch in geslaagd om een bepaald 

niveau van economische activiteit te handhaven en op die manier een echte meerwaarde voor het 

gewest te betekenen. 
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Hoewel de administratieve gegevens voor het jaar 2014 een negatieve evolutie van de directe 

werkgelegenheid aantonen, zijn de kwalitatieve gegevens die uit de enquête bij de havenbedrijven 

naar voren zijn gekomen, globaal genomen positief voor de werkgelegenheid van de Brusselaars in 

haar geheel beschouwd. Het profiel van de bezoldigde werkgelegenheid blijft in wezen vergelijkbaar 

met de andere jaren, maar we stellen vast dat de bezoldigde werknemers in de havenbedrijven 

verjongen en vooral dat het aandeel van de pendelaars duidelijk afneemt. Deze vaststellingen 

getuigen van het toenemende belang van de bedrijven in de havenzone voor de 

tewerkstellingsmogelijkheden van de Brusselaars. Bovendien blijven de havenondernemingen de 

toekomstige evolutie van hun aantal werknemers positief tegemoetzien, ondanks de vastgestelde 

daling van de gegenereerde werkgelegenheid. Een groot deel van de bedrijfsleiders die bereid zijn om 

meer werkgelegenheid te scheppen, verbindt deze jobcreatie echter niet alleen aan de conjuncturele 

evolutie, maar ook aan een evolutie van het overheidsbeleid en de overheidssteun.  Laat ons ervan 

uitgaan dat beide factoren hand in hand zullen kunnen gaan om de dynamiek van deze voor het 

Brussels Gewest uiterst belangrijke zone te behouden en te bevorderen. 
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BIJLAGEN 

Tabel A.1.:  Werkgelegenheid en toegevoegde waarde in de haven van Brussel in 2013 

  

Bezoldigde werkgelegenheid Toegevoegde waarde 

VTE's Personen % Miljoen euro % 

Directe effecten 4.380 4.589 100,0 504,9 100,0 

Maritieme cluster 327 345 7,5 20,8 4,1 

Scheepsagenten en expediteurs 116  119 2,7 8,7 1,7 

Goederenbehandeling 76  83 1,7 6,6 1,3 

Rederijen 1  1 0,0 0,0 0,0 

Havenaanleg en baggerwerken 11  12 0,2 2,3 0,5 

Havenbedrijf 123  130 2,8 3,1 0,6 

Niet-maritieme cluster 4.054 4.244 92,5 484,0 95,9 

Handel 1.377 1.442 31,4 139,7 27,7 

Industrie 1.754 1.837 40,0 237,9 47,1 

Energie 252 257  5,8 81,2 16,1 

Elektronica 0 0 0,0 0,3 0,1 

Metaalverwerkende nijverheid 0 0 0,0 0,8 0,2 

Bouw 533   535  12,2 36,0 7,1 

Voedingsnijverheid 150  149 3,4 13,8 2,7 

Andere industrie 819  896 18,7 105,7 20,9 

Vervoer over land 247 266 5,8 15,3 3,0 

Andere logistieke diensten 676 698 15,2 91,2 18,1 

Indirecte effecten108 6.369  7.232 100,0  585,9 100,0  

Maritieme cluster 410 466 6,4 21,5 3,7 

Niet-maritieme cluster 5.959 6.766 93,6 564,4 96,3 

Totaal havenzone 10.750  11.821 _  1.090,8 _ 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

  

                                                   
108 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Tabel A.2.:  Directe werkgelegenheid in de Belgische havens in 2013 (VTE's) 

  Antwerpen Gent Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Directe werkgelegenheid 61.496 27.368 5.156 9.720 8.905 4.381 

Maritieme cluster 27.898 3.015 2.079 6.077 296 327 

Scheepsagenten en expediteurs 7.251 563 18 593 62 116 

Goederenbehandeling 14.312 1.896 70 2.691 138 76 

Rederijen 937 67 0 174 51 1 

Scheepsbouw en -herstelling 428 53 216 123 9 0 

Havenaanleg en baggerwerken 1.298 0 534 172 0 11 

Visserij 16 0 454 573 0 0 

Maritieme handel 151 36 8 12 0 0 

Havenbedrijf 1.703 156 42 134 36 123 

Openbare sector 1.803 243 736 1.604 0 0 

Niet-maritieme cluster 33.597 24.353 3.078 3.642 8.610 4.054 

Handel 2.462 2.104 190 689 355 1.377 

Industrie 22.832 20.326 2.357 1.881 7.880 1.754 

Energie 995 170 68 125 1.306 252 

Brandstofproductie 2.858 100 0 0 122 0 

Chemische nijverheid 10.981 1.971 314 262 1.004 0 

Automobielnijverheid 1.072 9.000 0 10 0 0 

Elektronica 301 249 11 309 123 0 

Metaalverwerkende nijverheid 3.251 5.878 1.367 119 3.746 0 

Bouw 1.867 1.306 433 354 853 533 

Voedingsnijverheid 391 597 95 293 99 150 

Andere industrie 1.115 1.056 69 408 626 819 

Vervoer over land 4.389 843 390 880 127 247 

Wegvervoer 1.823 674 390 773 112 247 

Ander vervoer over land 2.567 169 0 108 15 0 

Andere logistieke diensten 3.914 1.080 140 192 248 676 

Indirecte werkgelegenheid109 88.218 33.353 5.375 10.495 13.214 6.369 

Maritieme cluster 34.968 3.447 1.952 6.523 405 410 

Niet-maritieme cluster 53.250 29.905 3.423 3.972 12.809 5.959 

Totaal havenzone 149.714 60.720 10.532 20.215 22.119 10.750 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

  

                                                   
109 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Tabel A.3.:  Directe en indirecte werkgelegenheid in de Belgische havens in 2013 (%) 

  Antwerpen Gent Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Directe werkgelegenheid 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Maritieme cluster 45,4 11,0 40,3 62,5 3,3 7,5 

Scheepsagenten en expediteurs 11,8 2,1 0,4 6,1 0,7 2,7 

Goederenbehandeling 23,3 6,9 1,4 27,7 1,5 1,7 

Rederijen 1,5 0,2 0,0 1,8 0,6 0,0 

Scheepsbouw en -herstelling 0,7 0,2 4,2 1,3 0,1 0,0 

Havenaanleg en baggerwerken 2,1 0,0 10,4 1,8 0,0 0,2 

Visserij 0,0 0,0 8,8 5,9 0,0 0,0 

Maritieme handel 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Havenbedrijf 2,8 0,6 0,8 1,4 0,4 2,8 

Openbare sector 2,9 0,9 14,3 16,5 0,0 0,0 

Niet-maritieme cluster 54,6 89,0 59,7 37,5 96,7 92,5 

Handel 4,0 7,7 3,7 7,1 4,0 31,4 

Industrie 37,1 74,3 15,7 19,4 88,5 40,0 

Energie 1,6 0,6 1,3 1,3 14,7 5,8 

Brandstofproductie 4,6 0,4 0,0 0,0 1,4 0,0 

Chemische nijverheid 17,9 7,2 6,1 2,7 11,3 0,0 

Automobielnijverheid 1,7 32,9 0,0 0,1 0,0 0,0 

Elektronica 0,5 0,9 0,2 3,2 1,4 0,0 

Metaalverwerkende nijverheid 5,3 21,5 26,5 1,2 42,1 0,0 

Bouw 3,0 4,8 8,4 3,6 9,6 12,2 

Voedingsnijverheid 0,6 2,2 1,8 3,0 1,1 3,4 

Andere industrie 1,8 3,9 1,3 4,2 7,0 18,7 

Vervoer over land 7,1 3,1 7,6 9,1 1,4 5,6 

Wegvervoer 3,0 2,5 7,6 7,9 1,3 5,6 

Ander vervoer over land 4,2 0,6 0,0 1,1 0,2 0,0 

Andere logistieke diensten 6,4 3,9 2,7 2,0 2,8 15,4 

Indirecte werkgelegenheid110 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Maritieme cluster 39,6 10,3 36,3 62,2 3,1 6,4 

Niet-maritieme cluster 60,4 89,7 63,7 37,8 96,9 93,6 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

  

                                                   
110 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Tabel A.4.:  Evolutie van de werkgelegenheid in de haven van Brussel van 2009 tot 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 2012 - 2013  2009 - 2013 

  Aantal banen (VTE's) % 

Maritieme cluster 385 388 401 349 327 -6,4 -15,2 

Scheepsagenten en expediteurs 142 151 158 122 116 -5,1 -17,9 

Goederenbehandeling 104 98 101 91 76 -16,5 -26,4 

Rederijen 1 1 0 1 1 0,0 -58,3 

Havenaanleg en baggerwerken 6 7 8 8 11 31,7 74,2 

Visserij 3 3 3 0 0 0,0 -100,0 

Havenbedrijf 130 130 132 127 123 -3,0 -5,5 

Niet-maritieme cluster 4.323 4.091 4.084 4.100 4.053 -1,2 -6,2 

Handel 1.535 1.468 1.433 1.431 1.377 -3,8 -10,3 

Industrie 1.930 1.864 1.926 1.913 1.754 -8,3 -9,2 

Energie 190 187 223 221 252 14,3 33,0 

Chemische nijverheid 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Elektronica 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

Metaalverwerkende nijverheid 316 285 285 294 0 -100,0 -100,0 

Bouw 495 515 545 508 533 4,9 7,6 

Voedingsnijverheid 168 153 148 148 150 1,4 -10,7 

Andere industrie 761 725 726 742 819 10,2 7,5 

Vervoer over land 395 325 284 281 247 -12,2 -37,6 

Wegvervoer 395 325 280 277 247 -10,9 -37,6 

Ander vervoer over land 0 0 4 4 0 -100,0 0,0 

Andere logistieke diensten 461 434 441 475 676 42,2 46,5 

Totaal havenzone 4.708 4.480 4.485 4.450 4.380 -1,6 -7,0 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Tabel A.5.:  Directe en indirecte toegevoegde waarde in de Belgische havens in 2013 (lopende prijzen, in 

miljoen euro)  

  Antwerpen Gent Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Directe toegevoegde waarde 9.844,5 3.417,9 492,1 988,1 1.221,8 504,9 

Maritieme cluster 3.222,6 326,5 181,2 545,0 24,6 20,8 

Scheepsagenten en expediteurs 684,7 45,3 5,2 60,3 5,3 8,7 

Goederenbehandeling 1.482,8 211,4 3,3 209,9 13,0 6,6 

Rederijen 364,0 15,5 0,3 49,0 3,0 0,0 

Scheepsbouw en -herstelling 31,7 3,3 14,9 9,3 0,6  0,0 

Havenaanleg en baggerwerken 246,7 1,0 65,7 25,7 0,0 2,3 

Visserij 1,2 0,0 38,5 45,8 0,0  0,0 

Maritieme handel 18,8 3,9 0,5 1,1 0,0  0,0 

Havenbedrijf 243,5 23,4 2,3 32,5 2,7 3,1 

Openbare sector 149,1 22,7 50,5 111,5 0,0  0,0 

Niet-maritieme cluster 6.621,9 3.091,4 310,9 443,1 1.197,2 484,0 

Handel 864,7 785,0 15,4 78,0 64,4 139,7 

Industrie 4.950,3 2.102,4 259,3 277,7 1.109,5 237,9 

Energie 412,2 54,0 15,0 92,5 403,5 81,2 

Brandstofproductie 890,8 63,9 0,0 0,0 59,7  0,0 

Chemische nijverheid 2.942,0 294,8 38,7 32,2 116,9  0,0 

Automobielnijverheid 97,1 734,0 0,0 0,9 0,0  0,0 

Elektronica 21,5 29,8 1,3 54,7 8,9 0,3 

Metaalverwerkende nijverheid 217,3 552,3 159,2 6,4 335,2 0,8 

Bouw 179,8 108,9 31,9 23,1 104,1 36,0 

Voedingsnijverheid 61,8 91,7 7,2 32,4 29,4 13,8 

Andere industrie 127,9 173,1 6,0 35,6 51,8 105,7 

Vervoer over land 299,4 69,9 22,8 61,5 6,4 15,3 

Wegvervoer 128,7 58,7 22,8 54,3 5,4 15,3 

Ander vervoer over land 170,7 11,3 0,0 7,2 1,0  0,0 

Andere logistieke diensten 507,4 134,0 13,4 25,9 16,9 91,2 

Indirecte toegevoegde waarde111 9.129,8 3.285,9 470,7 871,7 1.312,6  585,9 

Maritieme cluster 3.312,6 270,8 194,7 520,5 22,2 21,5 

Niet-maritieme cluster 5.817,1 3.015,1 276,0 351,2 1.290,4 564,4 

Totaal havenzone 18.974,2 6.703,7 962,8 1.859,9 2.534,4 1.090,8 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

  

                                                   
111 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Tabel A.6.:  Directe en indirecte toegevoegde waarde in de Belgische havens in 2013 (%) 

  Antwerpen Gent Oostende Zeebrugge Luik Brussel 

Directe toegevoegde waarde 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Maritieme cluster 32,7 9,6 36,8 55,2 2,0 4,1 

Scheepsagenten en expediteurs 7,0 1,3 1,1 6,1 0,4 1,7 

Goederenbehandeling 15,1 6,2 0,7 21,2 1,1 1,3 

Rederijen 3,7 0,5 0,1 5,0 0,2 0,0 

Scheepsbouw en -herstelling 0,3 0,1 3,0 0,9 0,0 0,0  

Havenaanleg en baggerwerken 2,5 0,0 13,4 2,6 0,0 0,5 

Visserij 0,0 0,0 7,8 4,6 0,0  0,0 

Maritieme handel 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0  0,0 

Havenbedrijf 2,5 0,7 0,5 3,3 0,2 0,6 

Openbare sector 1,5 0,7 10,3 11,3 0,0  0,0 

Niet-maritieme cluster 67,3 90,4 63,2 44,8 98,0 95,9 

Handel 8,8 23,0 3,1 7,9 5,3 27,7 

Industrie 50,3 61,5 52,7 28,1 90,8 47,1 

Energie 4,2 1,6 3,0 9,4 33,0 16,1 

Brandstofproductie 9,0 1,9 0,0 0,0 4,9  0,0 

Chemische nijverheid 29,9 8,6 7,9 3,3 9,6  0,0 

Automobielnijverheid 1,0 21,5 0,0 0,1 0,0  0,0 

Elektronica 0,2 0,9 0,3 5,5 0,7 0,1 

Metaalverwerkende nijverheid 2,2 16,2 32,4 0,6 27,4 0,2 

Bouw 1,8 3,2 6,5 2,3 8,5 7,1 

Voedingsnijverheid 0,6 2,7 1,5 3,3 2,4 2,7 

Andere industrie 1,3 5,1 1,2 3,6 4,2 20,9 

Vervoer over land 3,0 2,0 4,6 6,2 0,5 3,0 

Wegvervoer 1,3 1,7 4,6 5,5 0,4 3,0 

Ander vervoer over land 1,7 0,3 0,0 0,7 0,1  0,0 

Andere logistieke diensten 5,2 3,9 2,7 2,6 1,4 18,1 

Indirecte toegevoegde waarde112 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  100,0 

Maritieme cluster 36,3 8,2 41,4 59,7 1,7 3,7 

Niet-maritieme cluster 63,7 91,8 58,6 40,3 98,3 96,3 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 

  

                                                   
112 De berekende indirecte effecten zijn schattingen en moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 
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Tabel A.7.  Evolutie van de toegevoegde waarde in de haven van Brussel van 2009 tot 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 2012 - 2013  2009 - 2013 

  Miljoen euro % 

Maritieme cluster 23,4 31,8 31,6 21,2 20,8 -2,0 -10,9 

Scheepsagenten en expediteurs 10,4 11,6 14,6 11,1 8,7 -21,6 -15,9 

Goederenbehandeling 9,4 14,2 8,4 6,8 6,6 -3,1 -29,7 

Rederijen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,5 64,8 

Havenaanleg en baggerwerken 1,7 4,5 6,6 4,2 2,3 -43,9 36,1 

Visserij 0,1 0,1 0,1 _  _  _   _ 

Havenbedrijf 1,8 1,4 1,9 -0,9 3,1 461,3 78,4 

Niet-maritieme cluster 489,9 458,8 480,9 477,4 484,0 1,4 -1,2 

Handel 167,7 147,3 148,3 145,0 139,7 -3,7 -16,7 

Industrie 223,9 224,4 246,2 243,2 237,9 -2,2 6,2 

Energie 60,8 58,1 72,0 72,1 81,2 12,6 33,6 

Chemische nijverheid 0,0 0,0 0,0 0,0  _ _  _  

Elektronica _  _  _ 0,0 0,3 100,0  _ 

Metaalverwerkende nijverheid 17,5 16,7 18,5 20,0 0,8 -95,8 -95,2 

Bouw 33,8 34,8 37,7 31,7 36,0 13,6 6,5 

Voedingsnijverheid 19,3 15,2 16,8 14,7 13,8 -6,0 -28,1 

Andere industrie 92,6 99,6 101,2 104,7 105,7 1,0 14,2 

Vervoer over land 23,3 18,6 17,4 16,5 15,3 -7,7 -34,4 

Wegvervoer 23,3 18,5 16,9 15,8 15,3 -3,3 -34,4 

Ander vervoer over land 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 -100,0 -100,0 

Andere logistieke diensten 75,0 68,5 68,9 72,6 91,2 25,7 21,6 

Totaal havenzone 513,3 490,5 512,5 498,6 504,9 1,3 -1,6 

Bron: Nationale Bank van België, berekeningen van het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid 
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Tabel A8: Havenbedrijven en aanwervingen in de voorbije twee jaar 

Activiteitensector Ja Nee Totaal % Ja 

Groothandel 34 14 48 70,8 

Transport en logistiek 11 8 19 57,9 

Productie en verwerking 6 2 8 75 

Recycling 4 0 4 100 

Diensten 12 6 18 66,7 

Diversen 12 8 20 60 

Grootte         

Minder dan 5 werknemers 13 16 29 44,8 

5 tot 49 werknemers 51 21 72 70,8 

Meer dan 50 werknemers 15 1 16 93,8 

Totaal 79 38 117 67,5 
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