De Brusselse arbeidsmarkt: statistische
gegevens
Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid heeft als missie om de evolutie van
de werkgelegenheid en de werkloosheid in het Brusselse Gewest in kaart te brengen. Naast
de publicaties biedt het Observatorium op de website van ACTIRIS ook een instrument aan
dat toelaat om de statistische gegevens in verband met de Brusselse arbeidsmarkt te
raadplegen. De selectie die het Observatorium maakte bestaat verschillende bestanden. In
dit document vindt U de volledige lijst van de verschillende tabellen die
beschikbaar zijn, alsook een verklarende woordenlijst met de belangrijkste gebruikte
termen.
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Lijst van tabellen
I.

Beroepsbevolking

A. Activiteitsgraad, werkgelenheidsgraad en
werkloosheidsgraad
Een eerste bestand bevat een selectie van kerncijfers inzake de activiteitsgraad,
werkgelenheidsgraad en werkloosheidsgraad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze kerncijfers zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald van de Enquêtes
naar de Arbeidskrachten (EAK). In deze enquêtes wordt de gestandaardiseerde definitie
van werkenden en werklozen van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) gebruikt. Voor
een gedetailleerde definitie van deze graden kan men de verklarende woordenlijst
raadplegen.
0. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad in het
Brussels Gewest
Schéma A.0: Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad in het Brussels
Gewest (2011)

1. Activiteitsgraad (totale beroepsbevolking/bevolking op beroepsactieve
leeftijd)
Tabel A.1: Activiteitsgraad van de bevolking van 15 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Tabel A.1.1: Activiteitsgraad van de bevolking van 15 tot 24 jaar volgens gewest en geslacht
Tabel A.1.2: Activiteitsgraad van de bevolking van 25 tot 49 jaar volgens gewest en geslacht
Tabel A.1.3: Activiteitsgraad van de bevolking van 50 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Tabel A.1.4: Activiteitsgraad van de laaggeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar volgens gewest en
geslacht
Tabel A.1.5: Activiteitsgraad van de middengeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar volgens gewest
en geslacht
Tabel A.1.6: Activiteitsgraad van de hooggeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar volgens gewest en
geslacht

2. Werkgelenheidsgraad (werkende beroepsbevolking/bevolking op
beroepsactieve leeftijd)
Tabel A.2a:
Tabel A.2b:
Tabel A.2.1:
Tabel A.2.2:
Tabel A.2.3:
Tabel A.2.4:

Werkgelenheidsgraad van de bevolking van 15 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Werkgelenheidsgraad van de bevolking van 20 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Werkgelenheidsgraad van de bevolking van 15 tot 24 jaar volgens gewest en geslacht
Werkgelenheidsgraad van de bevolking van 25 tot 49 jaar volgens gewest en geslacht
Werkgelenheidsgraad van de bevolking van 50 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Werkgelenheidsgraad van de laaggeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar volgens
gewest en geslacht
Tabel A.2.5: Werkgelenheidsgraad van de middengeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar volgens
gewest en geslacht
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Tabel A.2.6: Werkgelenheidsgraad van de hooggeschoolde bevolking van 15 tot 64 jaar volgens
gewest en geslacht
Tabel A.2.7: Werkgelenheidsgraad bij de -25-jarigen volgens studieniveau, gewest en geslacht
Tabel A.2.8: Werkgelenheidsgraad bij de 25-49-jarigen volgens studieniveau, gewest en geslacht
Tabel A.2.9: Werkgelenheidsgraad bij de 50-64-jarigen volgens studieniveau, gewest en geslacht
Tabel A.2.10: Werkgelenheidsgraad van de bevolking van 15 tot 64 jaar volgens nationaliteit,
gewest en geslacht

3. Werkloosheidsgraad (niet-werkende beroepsbevolking/totale
beroepsbevolking)
Tabel A.3:
Tabel A.3.1:
Tabel A.3.2:
Tabel A.3.3:
Tabel A.3.4:
Tabel A.3.5:
Tabel A.3.6:
Tabel A.3.7:

Werkloosheidsgraad van de bevolking van 15 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de bevolking van 15 tot 24 jaar volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de bevolking van 25 tot 49 jaar volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de bevolking van 50 tot 64 jaar volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de laaggeschoolde bevolking volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de middengeschoolde bevolking volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de hooggeschoolde bevolking volgens gewest en geslacht
Werkloosheidsgraad van de bevolking van 15 tot 64 jaar volgens nationaliteit, gewest
en geslacht

B. Werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid
Een tweede bestand bevat gegevens inzake de kenmerken van de werkende
beroepsbevolking in de drie gewesten, van de Brusselse werkende beroepsbevolking en van
de interne werkgelegenheid.
Deze gegevens zijn afkomstig van de Federale Overheidsdienst Economie - Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), meer bepaald van de Enquêtes
naar de Arbeidskrachten (EAK). In deze enquêtes wordt de gestandaardiseerde definitie
van werkenden van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) gebruikt. Voor een definitie
van deze concepten kan men de verklarende woordenlijst raadplegen.
1. Kenmerken
Tabel B.1.1:
Tabel B.1.2:
Tabel B.1.3:
Tabel B.2.1:
Tabel B.2.2:
Tabel B.2.3:

Werkende beroepsbevolking volgens leeftijdsklasse, gewest en geslacht
Werkende beroepsbevolking volgens studieniveau, gewest en geslacht
Werkende beroepsbevolking volgens gewest en activiteitensector
Brusselse werkende beroepsbevolking volgens leeftijdsklasse en geslacht
Brusselse werkende beroepsbevolking volgens studieniveau en geslacht
Brusselse werkende beroepsbevolking volgens studieniveau, leeftijdsklasse en
geslacht
Tabel B.3.1: Brusselse werkende beroepsbevolking volgens studieniveau en activiteitensector
Tabel B.3.2: Brusselse werkende beroepsbevolking volgens plaats van tewerkstelling en
activiteitensector
Tabel B.3.3: Brusselse werkende beroepsbevolking volgens woonplaats

2. Onderscheid werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid
Schema B.4: Onderscheid Brusselse werkende beroepsbevolking en interne werkgelegenheid in het
Brussels Gewest
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3. Interne werkgelegenheid
Tabel B.5.1: Interne werkgelegenheid in het Brussels Gewest volgens activiteitensector en
woonplaats van de werknemers (2011)
Tabel B.5.2: Interne werkgelegenheid in het Brussels Gewest volgens activiteitensector en
studieniveau (2011)

C. Werkzoekende beroepsbevolking
Een derde bestand bevat gegevens inzake de kenmerken van de werkzoekende
beroepsbevolking in de drie gewesten en van de Brusselse werkzoekende
beroepsbevolking, d.w.z. van de inwoners van het Brussels Gewest die werkzoekend zijn.
Deze administratieve gegevens gaan over de personen zonder bezoldigde job die
ingeschreven zijn als werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst.
Deze gegevens zijn afkomstig van ACTIRIS en voor de andere gewesten van de bevoegde
openbare tewerkstellingsdiensten. U kan eveneens het bestand raadplegen dat de
kenmerken van de Brusselse werkloosheid op gemeentelijk niveau meer in detail weergeeft
naast andere kenmerken over de bevolking en de werkgelegenheid (zie punt F).
1. Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
Tabel C.1.1:
Tabel C.1.2:
Tabel C.1.3:
Tabel C.1.4:
Tabel C.1.5.a:
Tabel C.1.5.b:
Tabel C.1.6:
Tabel C.1.7:
Tabel C.1.8:
Tabel C.1.9:

Aantal NWWZ volgens gewest en geslacht
Aantal NWWZ volgens categorie en geslacht in het Brussels Gewest
Kenmerken van NWWZ in het Brussels Gewest
Aantal NWWZ volgens leeftijdsklasse en geslacht in het Brussels Gewest
Aantal NWWZ volgens studieniveau en geslacht in het Brussels Gewest
Aantal NWWZ volgens studieniveau en geslacht in het Brussels Gewest
Aantal NWWZ volgens inactiviteitsduur en geslacht in het Brussels Gewest
Aantal NWWZ volgens nationaliteit en geslacht in het Brussels Gewest
Aantal NWWZ volgens gemeente en geslacht in het Brussels Gewest
Aantal -25-jarige NWWZ volgens gemeente en geslacht in het Brussels Gewest

2. Werkloosheidsgraad
Tabel C.2.1: Werkloosheidsgraad volgens gemeente en geslacht in het Brussels Gewest
Tabel C.2.2: Jongerenwerkloosheidsgraad volgens gemeente en geslacht in het Brussels Gewest

3. Schoolverlaters
Tabel C.3.1: Evolutie van de Brusselse werkzoekende schoolverlaters
Tabel C.3.2: Brusselse schoolverlaters volgens studieniveau en geslacht
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II. Interne werkgelegenheid
D. Loontrekkende arbeid
Een vierde bestand is een selectie van statistische gegevens inzake de loontrekkende
arbeid. Ze hebben betrekking op het aantal loontrekkende arbeidsplaatsen en vestigingen
in het Brussels Gewest, zonder rekening te houden met de woonplaats van de werknemers.
Voor een definitie van deze concepten kan men de verklarende woordenlijst raadplegen.
Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), meer bepaald
van de gedecentraliseerde statistieken. U kan eveneens het bestand raadplegen dat de
kenmerken van de Brusselse werkgelegenheid op gemeentelijk niveau meer in detail
weergeeft naast andere kenmerken over de bevolking, de zelfstandige arbeid en de
werkloosheid (zie punt F).
1. Arbeidsplaatsen en vestigingen
Tabel D.1:

Evolutie van het aantal vestigingen en arbeidsplaatsen volgens gewest

2. Arbeidsplaatsen
Tabel D.2.1: Aantal arbeidsplaatsen volgens gewest en activiteitensector
Tabel D.2.1a:Aantal arbeidsplaatsen volgens gewest, activiteitensector en geslacht
Tabel D.2.2a: Aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest volgens activiteitensector
Tabel D.2.2b: Aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest volgens activiteitensector
Tabel D.2.3: Aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest volgens bedrijfsgrootte
Tabel D.2.4: Aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest per bedrijfsgrootte en activiteitensector
Tabel D.2.5: Aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest per activiteitensector en gemeente van
tewerkstelling
Tabel D.2.6: Aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest per bedrijfsgrootte en gemeente van
tewerkstelling
Tabel D.2.7: Aantal arbeidsplaatsen volgens de gemeente in het Brussels Gewest en in de drie
gewesten

3. Vestigingen
Tabel D.3.1: Aantal vestigingen volgens activiteitensector en gewest
Tabel D.3.2a: Aantal vestigingen in het Brussels Gewest volgens activiteitensector
Tabel D.3.2b: Aantal vestigingen in het Brussels Gewest volgens activiteitensector
Tabel D.3.3: Aantal vestigingen in het Brussels Gewest volgens bedrijfsgrootte
Tabel D.3.4: Aantal vestigingen in het Brussels Gewest per bedrijfsgrootte en activiteitensector
Tabel D.3.5: Aantal vestigingen in het Brussels Gewest per activiteitensector en gemeente van
tewerkstelling
Tabel D.3.6: Aantal vestigingen in het Brussels Gewest per bedrijfsgrootte en gemeente van
tewerkstelling
Tabel D.3.7: Aantal vestigingen volgens de gemeente in het Brussels Gewest en in de drie gewesten

De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens – View.Brussels – Januari 2019

5

E. Zelfstandige arbeid
Een vijfde bestand bevat statistische gegevens inzake de zelfstandige arbeid, meer bepaald
van het aantal van personen die onder de toepassing vallen van het sociaal statuut van de
zelfstandigen in het Brussels Gewest. Voor een definitie van deze concepten kan men de
verklarende woordenlijst raadplegen.
Deze gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der
zelfstandigen (RSVZ). Te noteren is dat de geografische spreiding gebeurt overeenkomstig
het officiële (domicilie) of het opgegeven adres van de verzekeringsplichtigen. Dit stemt
niet noodzakelijk overeen met de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. U kan
eveneens het bestand raadplegen dat de kenmerken van de Brusselse zelfstandige arbeid
op gemeentelijk niveau meer in detail weergeeft naast andere kenmerken over de
bevolking, de loontrekkende arbeid en de werkloosheid (zie punt F).
Tabel E.1.1: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest,
aard van bezigheid en geslacht
Tabel E.1.2: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest,
statuut en geslacht
Tabel E.1.3: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest en
sector
Tabel E.1.4: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest,
aard van bezigheid en statuut
Tabel E.1.5: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest,
aard van bezigheid, statuut en geslacht
Tabel E.1.6: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest,
geslacht en leeftijdsklasse
Tabel E.1.7: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen volgens gewest,
statuut en sector
Tabel E.1.8: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen in het Brussels
Gewest per statuut, geslacht en sector
Tabel E.1.9: Evolutie van het aantal personen die vallen onder het sociaal statuut van de
zelfstandigen per Brusselse gemeente en gewest
Tabel E.1.10: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen per Brusselse
gemeente, gewest en geslacht
Tabel E.1.11: Personen die vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen per Brusselse
gemeente, gewest en sector
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III. Brusselse gemeenten
F. Kenmerken en evolutie van de bevolking, de werkloosheid en
de werkgelegenheid volgens gemeente van het Brussels Gewest
Ten slotte verstrekt dit bestand verschillende statistische gegevens over de kenmerken en
evolutie van de bevolking, de werkloosheid en de werkgelegenheid in de 19 Brusselse
gemeenten.
1. Bevolking
Tabel F.1.1 : Evolutie van de bevolking volgens de Brusselse gemeenten, de provincies en de
gewesten
Tabel F.1.2 : Kenmerken en dichtheid van de bevolking van de Brusselse gemeenten, de provincies
en de gewesten

2. Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
Tabel F.2.1:
Tabel F.2.2:
Tabel F.2.2.1:
Tabel F.2.2.2:
Tabel F.2.2.3:
Tabel F.2.2.4:

Aantal NWWZ volgens gemeente en geslacht
Kenmerken van de NWWZ volgens gemeente
Aantal NWWZ volgens gemeente, geslacht en leeftijdsklasse
Aantal NWWZ volgens gemeente, geslacht en studieniveau
Aantal NWWZ volgens gemeente, geslacht en inactiviteitsduur
Aantal NWWZ volgens gemeente, geslacht en nationaliteit

3. Werloosheidsgraad
Tabel F.3.1: Werkloosheidsgraad volgens gemeente en geslacht
Tabel F.3.2: Werkloosheidsgraad jongeren (<25 jaar) volgens gemeente en geslacht

4. Loontrekkende arbeid
Tabel F.4.1:
Tabel F.4.2:
Tabel F.4.3:
Tabel F.4.4:

Evolutie van het aantal loontrekkenden volgens gemeente en gewest
Evolutie van het aantal loontrekkenden volgens gemeente en gewest en volgens sector
Loontrekkenden volgens gemeente van tewerkstelling en activiteitensector
Loontrekkenden volgens gemeente en naargelang geslacht, statuut, sector en
bedrijfsgrootte

5. Vestigingen
Tabel F.5.1: Evolutie van het aantal vestigingen volgens gemeente en gewest
Tabel F.5.2: Vestigingen volgens gemeente en gewest en naargelang bedrijfsgrootte en sector
Tabel F.5.3 : Vestigingen volgens gemeente en gewest en naargelang bedrijfsgrootte en
activiteitensector

6. Zelfstandigen
Tabel F.6.1:

Evolutie van de zelfstandigen volgens gemeente en gewest
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Tabel F.6.2:

Verdeling van de zelfstandigen volgens gemeente en gewest en naargelang geslacht
en activiteitensector
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Woordenlijst
A
Activiteitsgraad = totale beroepsbevolking/bevolking op beroepsactieve leeftijd.
Deze graad geeft de mate aan waarin de bevolking wil participeren aan de arbeidsmarkt.
De graad kan berekend worden voor de totale bevolking op beroepsactieve leeftijd of voor
een deel hiervan (bijvoorbeeld jongeren, vrouwen, laaggeschoolden…). De activiteitsgraden
die in de bestand met deze kerncijfers worden weergegeven, zijn geharmoniseerde graden
zoals gedefinieerd door het Internationaal Arbeidsbureau en berekend in het kader van de
Enquêtes naar de arbeidskrachten.
Afwijking t.o.v. algemeen totaal: Dit begrip wordt weergegeven in het bestand over de
activiteits- werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad. Het geeft het verschil weer in de
waarden die betrekking hebben op een deel van de populatie en de waarden voor de
gehele, overeenkomstige populatie (bijvoorbeeld het verschil tussen de activiteitsgraad van
laaggeschoolden op beroepsactieve leeftijd in Brussel en de algemene activiteitsgraad van
de bevolking op beroepsactieve leeftijd in Brussel).
a.w: Absolute waarde
B
Beroepsactieve bevolking of beroepsbevolking: werkende beroepsbevolking + nietwerkende beroeps-bevolking. Het gaat om alle personen tussen 15 en 64 jaar die in een
bepaald grondgebied verblijven en die in dit of een ander grondgebied werken of die
zonder werk zitten en werkzoekend zijn. De beroepsbevolking vertegenwoordigt het
aanbod op de arbeidsmarkt. De definitie van beroepsbevolking van het Internationaal
Arbeidsbureau (IAB) omhelst de werklozen en de werkende beroepsbevolking (deze twee
begrippen worden opgevat volgens de definities van het IAB).
Beroepsactieve leeftijd: bevolking tussen 15 en 64 jaar.
BHG: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brusselse interne werkgelegenheid: het geheel van de arbeidsplaatsen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht of ze al dan niet door bewoners van het Brussels
Gewest worden ingevuld. Deze notie van Brusselse interne werkgelegenheid moet
onderscheiden worden van die van Brusselse werkende beroepsbevolking, die betrekking
heeft op de tewerkstelling van de Brusselaars, onafhankelijk van de plaats van
tewerkstelling.
Brusselse werkende beroepsbevolking: werkende inwoners van het Brussels Gewest
onafhankelijk van de plaats van tewerkstelling (in het Brussels Gewest of daarbuiten). Deze
notie van Brusselse werkende beroepsbevolking moet onderscheiden worden van die van
de Brusselse interne werkgelegenheid, die betrekking heeft op het geheel van de
arbeidsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht of ze al dan niet door
bewoners van het Brussels Gewest worden ingevuld.
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E
Enquête naar de arbeidskrachten, EAK: sociaal-economische enquête bij de
huishoudens in België met als voornaamste doelstelling de populatie op actieve leeftijd
(vanaf 15 jaar) op te delen in drie exhaustieve en onderscheiden groepen (namelijk
tewerkgestelde personen, werklozen, en niet-actieve personen), en over elk van deze
categorieën beschrijvende gegevens te verstrekken. In België behoort de uitvoering van
deze enquête toe aan de Federale Overheidsdienst Economie, Algemene Directie Statistiek
en Economische Informatie. Deze enquête maakt deel uit van de EG-steekproefenquêtes
naar de actieve bevolking en wordt door de statistische dienst van de Europese
Gemeenschappen (Eurostat) gecoördineerd. De verschillende enquêtes beogen informatie
te vergaren die op Europees vlak vergelijkbaar is, o.m. in zake tewerkstelling- en
werkloosheidscijfers volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB), en
daarnaast gegevens te verzamelen en te verspreiden die anders niet verkregen kunnen
worden (mobiliteit van de werknemers, motivatie voor deeltijds werken, opleidingsniveau
van de bevolking…).
G
Genderverschil : Dit begrip wordt weergegeven in het bestand over de activiteitswerkgelegenheids- en werkloosheidsgraad. Het geeft het verschil weer in de waarden die
voor mannen worden getoond en deze voor de vrouwen (bijvoorbeeld het verschil tussen
de activiteitsgraad voor de mannen en de activiteitsgraad voor de vrouwen).
H
Helper: valt als helper onder de toepassing van het sociaal statuut van de zelfstandigen
ieder persoon die een zelfstandige in de uitoefening van zijn beroep bijstaat of vervangt,
zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden.
I
IAB-Werklozen (definitie van het Internationaal Arbeidsbureau, IAB; gebruikt in de
Enquêtes naar de arbeidskrachten, EAK): alle personen van 15 jaar en ouder die
 tijdens een bepaalde referentieperiode (een week) zonder werk waren,
 voor werk beschikbaar zijn binnen de 15 dagen en
 werk zochten (die gedurende de laatste vier weken met inbegrip van de
referentieperiode gerichte stappen hadden ondernomen om werk te zoeken of die werk
gevonden hebben en binnen ten hoogste drie maanden beginnen te werken).
Of deze personen al dan niet ingeschreven zijn bij een openbare tewerkstellingsdienst en of
ze al dan niet een uitkering genieten, maakt geen verschil uit voor deze definitie.
Internationaal Arbeidsbureau, IAB: permanent secretariaat van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO). Het IAB zorgt voor de uitvoering van de activiteiten van de IAO
en houdt zich in het bijzonder bezig met de harmonisering van de concepten en definities
in verband met tewerkstelling en arbeid.
Interne werkgelegenheid: het geheel van de arbeidsplaatsen in een grondgebied (een
land, een regio…), ongeacht of ze al dan niet door bewoners van dat grondgebied worden
ingenomen.
Inw.: inwoners
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L
Loonarbeid: de prestatie die een persoon verricht in ruil voor een loon, binnen het kader
van een arbeidsovereenkomst gesloten met een werkgever. Bij de statistieken van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) wordt het begrip loonarbeid gebruikt niet in
termen van persoon maar in termen van arbeidsplaats, d.w.z het aantal werknemers bij
elke werkgever gedurende een bepaalde periode. De werknemers die op het einde van deze
periode bij meer dan een werkgever zijn tewerkgesteld, worden meermaals geteld, wat
onvermijdelijk tot een overschatting van het aantal tewerkgestelde personen leidt.
M
Meewerkende echtgenoot: iedere partner van een zelfstandige (gehuwd of met
samenlevingscontract) die effectief zijn of haar zelfstandige partner helpt (regelmatig of
minstens 90 dagen per jaar) en die geen eigen inkomen heeft uit een andere
beroepsactiviteit, noch een vervangingsinkomen, die recht geven op een volwaardige
dekking in de sociale zekerheid. Op 1 januari 2003 werd dit statuut van meewerkende
echtgenoot van kracht.
N
Niet-werkende beroepsbevolking: alle personen tussen 15 en 64 jaar oud die op een
bepaald grondgebied verblijven, die zonder werk zijn, beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt en op zoek zijn naar een job. De niet-werkende beroepsbevolking kan
gemeten worden aan de hand van de Enquête naar de arbeidskrachten (zie ook IABwerklozen) of aan de hand van administratieve gegevens (zie o.a. niet werkende
werkzoekenden).
Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ): personen zonder betaalde arbeid
ingeschreven als werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst.
S
Schoolverlaters: Dit begrip, dat wordt weergegeven in het bestand over de
werkzoekende beroepsbevolking heeft betrekking op de Brusselse werkzoekenden die niet
meer leerplichtig zijn en zich komen inschrijven bij ACTIRIS als jongere in wachttijd in de
periode juli-oktober.
Studieniveau: het hoogste diploma dat een persoon heeft behaald en dat door de
Vlaamse of Franse Gemeenschap als dusdanig erkend wordt. We definiëren
laaggeschoolden als personen die hoogstens over een diploma lager secundair (LSO)
beschikken. Ook personen waarvan hun diploma niet erkend is worden tot deze categorie
gerekend. Middengeschoolden hebben een diploma hoger secundair (HSO), terwijl
hooggeschoolden een diploma hoger onderwijs (zowel universitair als niet-universitair)
hebben.
U
Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW): volledig werklozen die niet
gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, en die een werkloosheids- of wachtuitkering
genieten en bovendien ingeschreven zijn als werkzoekende voor een voltijdse betrekking
bij een gewestelijke tewerkstellingsdienst. Er dient genoteerd te worden dat deze categorie
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van werkzoekenden sinds 2005 niet meer gebruikt wordt door de gewestelijke
tewerkstellingsdiensten.
V
Vestiging (definitie Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ):
Tot 2002 inventariseerden de gedecentraliseerde statistieken van de RSZ de vestigingen
die werknemers tewerkstellen die aan de sociale zekerheid zijn onderworpen. De notie
vestiging is identiek aan deze van werkgever als deze laatste één enkele activiteit uitoefent
in één bedrijfszetel. Daarentegen, wanneer een werkgever minstens twee afzonderlijke
bedrijfszetels bezit en/of verschillende activiteiten uitoefent, wordt elke zetel en, voor
eenzelfde zetel met twee of meer activiteiten, elke activiteit beschouwd als een vestiging.
Verschillende zetels met dezelfde activiteit gelegen in eenzelfde gemeente daarentegen
worden als één statistische eenheid beschouwd.
Vanaf 2003 worden de lokale vestigingseenheden geïnventariseerd, dit wil zeggen een
plaats van activiteit die geografisch kan geïdentificeerd worden door een adres, waar
minstens een activiteit wordt uitgeoefend. Voorbeelden zijn een bedrijfszetel, een
productie-eenheid, een atelier, een fabriek, een magazijn, een verkooppunt, een kantoor,
een groeve...
W
Werkende beroepsbevolking (definitie van het Internationaal Arbeidsbureau – IAB;
gebruikt in de Enquêtes naar de arbeidskrachten - EAK): alle personen tussen 15 en 64 jaar
oud, die op een bepaald grondgebied verblijven en die gedurende een bepaalde
referentieperiode (een week) enig werk hebben verricht om een loon, winst of een
gezinsinkomen te verwerven. Het begrip "werk verricht" moet worden geïnterpreteerd als
werk gedurende ten minste één uur.
Werkenden (definitie van het Internationaal Arbeidsbureau, IAB; gebruikt in Enquête
naar de arbeidskrachten, EAK): zie werkende beroepsbevolving.
Werkloosheidsgraad = niet-werkende beroepsbevolking/totale beroepsbevolking.
Deze graad vertegenwoordigt de mate van onevenwicht tussen de vraag en het aanbod naar
werk. De werkloosheidsgraad kan berekend worden aan de hand van de Enquêtes naar de
arbeidskrachten en stemt overeen met de geharmoniseerde werkloosheidsgraad zoals
gedefinieerd door het Internationaal Arbeidsbureau (zie bestand over de activiteitswerkgelenheids- en werkloosheidsgraad). Hij kan tevens berekend worden op basis van
administratieve gegevens (zie bestand betreffende de niet-werkende beroepsbevolking en
bestand met de kenmerken van de gemeenten van het Brussels Gewest).
Werkgelenheidsgraad = werkende beroepsbevolking/bevolking op beroepsactieve
leeftijd.
Deze graad geeft de effectieve deelname van bevolking aan de arbeidsmarkt weer. De graad
kan berekend worden voor de gehele bevolking op beroepsactieve leeftijd of voor een deel
hiervan (bijvoorbeeld jongeren, vrouwen, laaggeschoolden…). De werkgelegenheidsgraden
die in het bestand met deze kerncijfers worden weergegeven, zijn geharmoniseerde graden
zoals gedefinieerd door het Internationaal Arbeidsbureau en berekend in het kader van de
Enquêtes naar de arbeidskrachten.
WZUA: werkzoekenden die een uitkeringsaanvraag hebben ingediend. Deze categorie
omvat alle niet-werkende werkzoekenden voor dewelke de RVA ACTIRIS informeert dat
deze een werkloosheidsuitkering hebben verkregen. Zij integreert de categorie
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uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW), die voorheen gebruikt werd door de
regionale arbeidsorganismes. Zij omvat eveneens de werkzoekenden die deeltijds gewerkt
hebben en de werkzoekenden die een overbruggingsuitkering ontvangen. Deze aanpassing
in categorisatie van werkzoekenden is tot stand gekomen in 2006. Vanaf 2006 publiceert
ACTIRIS immers niet langer de gegevens over de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen
(UVW). Deze worden geproduceerd door de RVA in het kader van haar
betalingsstatistieken (stat-info).
Z
Zelfstandige : iedere natuurlijke persoon die een beroepsbezigheid uitoefent zonder
hiervoor door een arbeidsovereenkomst of statuut verbonden te zijn. De statistieken van
het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen bevatten al de personen
waarop het sociaal statuut der zelfstandigen van toepassing is wegens de oefening van een
beroepsactiviteit als zelfstandige of helper. Dit kan zowel betrekking hebben op een
persoon met een hoofd- als met bijberoep. Valt als helper onder de toepassing van het
sociaal statuut van de zelfstandigen ieder persoon die een zelfstandige in de uitoefening
van zijn beroep bijstaat of vervangt, zonder tegenover hem door een arbeidsovereenkomst
te zijn verbonden. Op 1 januari 2003 werd bovendien het statuut van de meewerkende
echtgenoot van kracht. Een bijberoep als zelfstandige is de beroepsactiviteit die als zodanig
gelijktijdig wordt uitgeoefend met een andere, gewoonlijke en hoofdzakelijke
beroepsbezigheid onder gezag.
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Gebruikte bronnen
A
ACTIRIS: Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, www.actiris.be
ADG: Arbeitsambt der Deutchsprachigen Gemeinschaft, www.dglive.be
E
EUROSTAT :
Statistische
www.epp.eurostat.ec.europa.eu

dienst

van

de

Europese

Gemeenschappen,

F
FOD Economie - ADSEI (EAK): Federale Overheidsdienst Economie - Algemene
Directie Statistiek en Economische Informatie (Enquête naar de arbeidskrachten),
www.statbel.fgov.be
FOREM: Waalse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, www.leforem.be
K
KSZ : Kruispuntbank Sociale Zekerheid, www.ksz-bcss.fgov.be
N
NBB : Nationale Bank van België, www.nbb.be
R
RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, www.onssrszlss.fgov.be
RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, www.rsvz.be
S
Steunpunt WSE : Steunpunt Werk en Sociale Economie, www.steunpuntwse.be
V
VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, www.vdab.be
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