
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe I : Tableau de présentation de l’avancement financier par 
programme opérationnel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II : Tableaux de présentation des allocations financières 
nationales par objectif et par thème prioritaire 



Annexe III : Exemples de bonnes pratiques  

Etat Fédéral 
 
Le système des titres-services est une initiative du gouvernement fédéral visant à favoriser le 
développement de services et d’emplois de proximité. Le système fédéral des titres-services, en 
vigueur depuis le 1er janvier 2004, permet à des particuliers de payer une entreprise agréée pour de 
l’aide de nature ménagère. 
 
L’objectif de la mesure est multiple : la création de nouveaux emplois (objectif initial : 25.000 emplois 
supplémentaires pour la fin 2007), surtout pour des travailleurs peu qualifiés, et la transformation du 
travail au noir en travail salarié (surtout dans le secteur de l’aide ménagère). 
 
Le système des titres services permet également aux travailleurs ALE de passer à un statut de 
travailleur à part entière. Le système des titres-services facilite en outre la combinaison travail et vie 
familiale pour son utilisateur qui peut, ainsi, se faire aider dans toutes sortes de tâches ménagères. 

Région Bruxelles-Capitale  
 
Présentation du comité technique pour le suivi des réalisations des programmations FEDER et FSE 
actives en Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Origine : projet soutenu par le FSE, la cellule ENIAC a été initiée en début de programmation fédérale 
2000-2006. Ce dispositif repose sur une logique de partenariat entre les différentes entités de l'Etat 
belge (Etat fédéral, Régions et Communautés). S'agissant d'une structure d'appui méthodologique, le 
dispositif ENIAC a pour objectifs : 
� de prendre en charge l'analyse de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE) et du 

FSE sur les politiques belges et de jouer ainsi un rôle de prospective ; 
� d'apporter un soutien au suivi de la mise en œuvre des lignes directrices pour l'emploi dans les 

politiques belges ; 
� de contribuer à la cohérence des contributions respectives des entités fédérale et fédérées afin 

d'améliorer la coordination par rapport au Programme national de réforme (PNR). 
 
Le dispositif développé durant cette période a produit un certain nombre d’effets au niveau de la mise 
en réseau de "partenaires" potentiels et de travaux relatifs au FSE et son inscription dans la SEE. Ces 
apports sont de quatre ordres :  
� le développement d’une structure de relais d’information (ascendante et descendante) sur le FSE, 

la SEE et d’autres exercices internationaux en lien avec les politiques de l’emploi ;  
� le développement d’un ensemble de travaux, au sein des programmations, préparant les mises en 

commun ou les synthèses au niveau du dispositif ;  
� des réalisations communes telles que divers documents présentant la contribution du FSE au 

PNR, le développement d’un set commun d’indicateurs de contexte socio-économique et surtout 
d’indicateurs de suivi des réalisations et résultats du FSE dans les différentes programmations… ; 

� des exercices de sensibilisation, information ou analyse sur la SEE et le FSE.  
 
L'année 2007 a été la dernière année de fonctionnement de ce projet fédéral. Depuis la mise en place 
des nouvelles programmations FSE Objectif "Compétitivité régionale et Emploi" (2007-2013), la cellule 
ENIAC telle que portée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, n'est plus opérationnelle.  
 
Afin de ne pas perdre les acquis de cette mesure au niveau bruxellois, l'experte de la RBC, avec 
l'accord préalable des experts pour la Région wallonne et la Flandre, a suggéré et soutenu le projet de 
mise en place d'un comité technique réunissant les institutions chargées de la mise en œuvre et de la 
gestion du système de suivi des actions menées (liées au contexte d'intervention) dans le cadre des 
nouveaux programmes opérationnels FSE et FEDER de l'objectif "Compétitivité régionale et Emploi" à 
savoir : 
- le département de l'emploi et de l'économie sociale du Ministère de la Région flamande (auquel était 
rattachée l'experte ENIAC) ; 



- la cellule de coordination et de gestion du programme FEDER 2007-2013 du Ministère de la Région 
et l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
- l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (auquel était rattaché l'expert 
ENIAC pour la programmation FSE Wallonie-Bruxelles) ; 
- l'Observatoire bruxellois de l'Emploi. 
 
L'expérience passée montre en effet que le besoin d'une coordination entre techniciens des 
différentes institutions agissant dans le champ de la récolte et du traitement de l'information relative 
aux actions menées en matière de développement de l'emploi et de l'activité économique est 
essentielle si l'on veut : 
- contribuer à une meilleure gouvernance des projets permettant d'encourager une vision intégrée des 
actions mises en œuvre à l'échelle de la Région et de ses quartiers ; 
- tendre vers l'objectif d'une meilleure visibilité de l'apport des fonds structurels européens en Région 
de Bruxelles-Capitale. 
Ce groupe de travail, animé par l'experte de la Région de Bruxelles-Capitale, a pour tâche essentielle 
d'organiser les mécanismes de coordination en matière de récolte, de traitement et d'échange des 
informations, principalement quantitatives, liées aux actions menées (et à leur contexte d'intervention) 
sur le territoire bruxellois dans le cadre des nouveaux programmes opérationnels FSE et FEDER de 
l'objectif "Compétitivité régionale et Emploi".  
 
Cette organisation doit permettre d'élaborer : 
- une collecte planifiée de données communes à l'ensemble des programmes opérationnels ; 
- une stratégie de collaboration avec les porteurs de projets afin de les informer de l'utilité 
d'indicateurs de suivi et travailler avec eux à l'élaboration de ces derniers ; 
- un système de suivi intégrant un ensemble d'indicateurs de suivi communs aux différentes 
programmations.  
Cet ensemble d'indicateurs de suivi vise, d'ici 2013, à refléter l'avancée des réalisations et résultats en 
regard des objectifs fixés dans les programmes opérationnels ainsi que dans la contribution 
bruxelloise au cadre de référence stratégique national (CRSN) et au programme national de réforme.  
Le souci est d'améliorer la visibilité et la cohérence des différentes actions, dont celles soutenues par 
le FSE, dans le cadre de la politique régionale de l'emploi, de sa contribution au PNR et donc à la 
Stratégie européenne pour l'emploi (notamment à travers l'Inventaire des mesures d'aide à l'emploi, le 
tableau de bord du PNR, la base de données relative aux politiques du marché du travail 
d'Eurostat…). 
 



Exemples de bonnes pratiques : Plan Stratégique  
 
• Région : Région de Bruxelles-Capitale 
• Nom du projet : « Plan  stratégique »  –  Agence  b ruxelloise  pour  l’environnement  –  

Bruxelles  Environnement  – Groupe One ASBL 
• Durée : 2009-2013 
• Objectif : Développement urbain durable  
• Budget :   2.053.668  € 
• Contact : Etienne Aulotte – IBGE – eal@ibgebim.be 
• Description du projet : objectifs, activités, bénéf iciaires, impacts attendus 

Le P.O. Objectif 2013 a notamment pour objectif de mettre en place un plan stratégique de 
développement dans les  secteurs économiques de l’environnement. Dans celui-ci, une 
attention particulière est portée à la filière de l’éco-construction et de la performance 
énergétique des bâtiments, ainsi qu’à la filière des énergies renouvelables. 
Cet initiative émanant de l’Agence  Bruxelloise  pour  l’Entreprise,  Bruxelles  Environnement  
et  Groupe  One  a pour but :    
- l'identification des filières et propositions de choix stratégiques ;   
- la structuration des outils mis en place ;  
- l’étude d’autres opportunités en matière d’environnement ; 
- l’animation  économique  des  filières  identifiées  et  la sensibilisation  des  acteurs    

économiques  et  de  la  recherche   appliquée   aux   opportunités   de   marchés,   
innovations,   entreprises,   produits   et   services  émergents (via l’organisation de 
colloques, conférences, etc.).   

Le  but  de ce Plan stratégique  consiste  à  développer  une  vision  pour  ces  filières  à 
Bruxelles  sur  lesquelles  viendraient  s’articuler  les quatre autres  projets  du  groupe 
d’opérations 1.2. (« Soutien   à   la   mise   en   place   d’un   pôle   de  développement urbain 
lié aux secteurs économiques de l’environnement »)  ainsi  que  d’autres  initiatives  dans  ces  
filières. 
Les  premiers  résultats  du  Plan  Stratégique  –  la  formulation  de  la  stratégie  et  le  
scénario  global  –  devront  notamment  orienter la définition du projet d’incubateur 
Greenbizz, un projet conventionné au sein du P.O. Objectif 2013, qui sera l’un des moyens 
mis  en œuvre pour stimuler l’activité économique dans les  filières environnementales.   

• Contexte Stratégique : informations préalables, lie ns avec actions précédentes 
Les aspects environnementaux du développement urbain constituent un enjeu reconnu de 
manière globale, et en particulier au sein de la Zone d’Intervention Prioritaire définie dans le 
P.O. Objectif 2013.  
La surconsommation d’énergie des bâtiments bruxellois, l’assainissement et la réaffectation 
de sols pollués entre autres ont stimulé l’émergence d’une approche structurante, incarnée 
par ce plan stratégique.  
Par ailleurs le taux de chômage élevé dans la zone, le manque d’offres dans les filières 
environnementales, mais aussi la volonté de faire de Bruxelles un modèle au niveau 
international sont autant de défis auxquels le Plan Stratégique entend contribuer.  
Une approche cohérente s’avérait nécessaire afin de concentrer les actions des différents 
projets du groupe d’opérations 1.2, d’en optimiser les résultats, et in fine de pouvoir mesurer 
des effets pertinents de manière globale dans la région de Bruxelles-Capitale. 

• Mise en place : forme du projet, management, monito ring, innovation et bonnes 
pratiques 
Ce Plan vise à structurer l’action en matière de développement des filières environnementales 
autour des outils et partenariats qu’il met en place, mettant en cohérence les projets du 
groupe d’opérations dans lequel il s’inscrit. Il détermine les points d’actions les plus porteurs 
afin d’optimiser les résultats concrets qui pourront en sortir, et ce en lien avec les stratégies 
belges et européennes. Fort des enseignements du passé (notamment du P.O. Objectif 2), 
l’intérêt de ce plan consiste essentiellement en son rôle fédérateur de différentes initiatives. 



Exemples de bonnes pratiques : Abatan  
 
• Région : Région de Bruxelles-Captiale 
• Nom du projet : « Agro – Parc Abatan » - ABATAN NV/ SA 
• Durée : 2009-2013 
• Objectif : Amélioration de l’attractivité 
• Budget : 9.153.000 €   
• Contact :  

o Joris Tiebout – Administrateur délégué Abatan NV/SA  – joris.tiebout@abatan.be 
o Luc Blancke – Administrateur Abatan NV/SA – luc.bla ncke@abatan.be 

• Description du projet : activités, objectifs, bénéf iciaires, impacts attendus 
Le projet Agro-Parc constitue un moteur pour le renouvellement total du site des abattoirs de 
Cureghem via le développement du « masterplan Abatan 2020 ». L’opportunité saisie par la 
société Abatan permettra d’assainir le site, et ainsi le rendre plus attractif pour les riverains, 
mais aussi d’attirer une population des quartiers et communes plus éloignés. En soi, la mise à 
disposition d’espaces permanents pour les marchands ambulants, la meilleure qualité du bâti, 
et une meilleure qualité de produits disponibles donneront une image plus établie et agréable 
au site. De plus, les actions entreprises à ce jour par le porteur de projet  et ses partenaires 
contribuent déjà à un meilleur cadre de vie sur et autour du site (concertation avec les 
habitants et incitants à la propreté des exploitants via une « charte de propreté » par 
exemple).  

• Contexte Stratégique : informations préalables, lie ns avec actions précédentes 
En l’état, le site reste peu attractif et paraît fermé vu son agencement et à cause de grilles qui 
l’entourent. Par ailleurs, les déchets laissés par les marchands ambulants et la négligence de 
certains n’améliorent pas sa situation.  
Cependant, sa localisation à proximité de la garde du Midi et les différents commerces du 
quartier confèrent au projet de revitalisation du site une potentiel non négligeable. 
Ce projet constitue une véritable opportunité pour le quartier, tout en capitalisant sur l’activité 
économique et les actions de sensibilisation à la propreté préexistantes. 

• Mise en place : forme du projet, management, monito ring, innovation et bonnes 
pratiques 
Le projet combine différentes fonctions : économiques, récréatives, d’information et de 
promotion. Il poursuit un objectif de revitalisation urbaine de manière intégrée et avec une 
vision à long terme.  
Il permet d’améliorer l’image du quartier, et constitue une impulsion susceptible d’engendrer 
un effet d’entrainement sur les habitants et petits commerces environnants, mais également  
sur  les  entreprises  plus  moyennes  situées  aux  alentours.  Ces effets se font déjà 
ressentir, puisqu’il a incité la Erasmus Hogeschool Brussel (une haute école situe à quelque 
pas) à ne pas délocaliser son campus.  
Le projet pourra attirer nouveaux commerces et de nouvelles catégories de consommateurs, 
contribuant ainsi à diversifier un quartier dont la population est majoritairement immigrée. Il 
apparaît donc comme innovant dans la manière avec laquelle il s’attaque à différents fronts de 
manières cohérentes et pertinentes, mais aussi de par sa grande envergure. 
Contrairement à différentes actions isolées, ce projet aura un impact notable, qui donnera une 
forte impulsion au quartier des abattoirs mais également aux quartiers et communes voisines. 
 

 
 

 



Région Flamande 
1. Optimatrix, BnS Engineering (Grontmij) 
 

Country Belgium 
Region Flanders 
Operation scheme, 
policy 

Project optimatrix 
 

Duration 1-8-2006 to 31/12/2007 
Objective Competitiveness 
Funding Total cost (budget): 66 060 EUR 

EU Contribution/National: 50 000 EUR  
Private : 16 060 EUR 

Contact Name : Gerard Sponselee 
Organisation : BnS Engineering (now Grontmij) 
Address : M. Gillemanstraat 5, 9060 Zelzate 
Email : info@grontmij-industry.be  
Internet : www.grontmij-industry.be  

Operation/policy 
description 

Objectives: Ensuring the effective, efficient and sustainable use 
of human capital.  
 
Description of activities :  

1) transformation of work organisation by changing the 
organisational structure from teams based on functional 
specialisation to teams oriented towards markets and 
clients. 

2) redefining roles and responsibilities to give as much 
autonomy as possible to the new teams to satisfy the 
needs of their market 

 
Beneficiaries: employees 
 
Expected impact (or actual results): improved quality of labour 
(specifically quality of job content) for employees 

Strategic context Background information – link to challenge being addressed by 
operation/policy: Flemish labourers are among the most 
productive in Europe, but only for a relatively short time: 
workers enter the labour market relatively late and leave 
relatively early. One of the reasons for leaving early has to do 
with low quality of jobs. Because of this, Flanders will soon be 
confronted with labour shortages, directly threatening social 
security sustainability and economic growth.  

Operation/policy 
design/implementation 

Design – management – monitoring – innovation or good 
practice elements: 
 
-Use sound organisational design principles to develop a new 
vision of the organisation before communicating to employees 
-Stick to the principles and fall back on them in discussions 
-Adapt organisational systems as quickly as possible to the 
new way of working 
-Phase the transformation process and work with steering and 
work groups by phase/sub-project to develop the best 
solutions and gain commitment 
-Inform employees in a focused and clear way 
-Draw on professional (external) support 

 



2. Iedereen Competent, Syntra West 
 
Country België 
Region Vlaanderen 
Operation scheme, 
policy 

Title 
Iedereen Competent 

Duration 1,5 jaar 
Objective De partners in dit project willen de beste eigenschappen, 

kenmerken en eigenheden van de reeds ontwikkelde producten 
en methodieken op het vlak van competentiemanagement 
bundelen, verbeteren, uitbreiden en vooral op grote schaal 
toepassen in het werkveld in Vlaanderen. Door het in kaart 
brengen van de technische en de gedragsmatige competenties 
van individuen worden deze erkend in hun breed opgedane 
kwalificaties. Tevens vormt deze staalkaart van competenties 
een essentiële startbasis voor de verdere versterking en 
ontwikkeling ervan. In een bestaande webbased tool (CoMeT) 
om competenties in kaart te brengen, zullen we het 
competentieCV integreren. Inhoudelijk wordt de tool uitgebreid 
met technische en gedragsmatige kerncompetenties voor 
(kortgeschoolde) werknemers in de elektro-, garage-, metaal-, 
social-profitsector en technische en gedragsmatige 
kerncompetenties voor (kortgeschoolde) werkzoekenden in de 
distributiesector. 
Per sector zullen we 75 (kortgeschoolde) werknemers de kans 
geven om hun competenties in kaart te brengen 
(kerncompetenties voor het uitoefenen van hun functie). 
Daarnaast zullen we 100 werkzoekenden screenen met een 
voorkeur voor tewerkstelling in de distributiesector. Na afloop 
krijgt elk individu een competentieCV waarin zijn/haar 
competenties opgelijst staan. Bovendien wordt er door de 
partners een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt en 
voorgesteld, zodat werknemers hun competenties kunnen 
ontwikkelen en eventueel kunnen doorgroeien in hun functie en 
zodat de werkzoekenden kunnen doorstromen naar specifieke 
opleidingstrajecten binnen de VDAB structuur.  

Funding Total Cost: 278.244,00 euro 
EU Contribution: 107.334,28 euro 
National:  
Regional : 169.949,72 euro 
Private : 

Contact Name : Joeri Vanbiervliet 
Organisation : Syntra West 
Address : Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 
Email :  joeri.vanbiervliet@syntrawest.be  
Internet : 

Operation/policy 
description 

De partners in dit project willen de beste eigenschappen, 
kenmerken en eigenheden van de reeds ontwikkelde producten 
en methodieken op het vlak van competentiemanagement 
bundelen, verbeteren, uitbreiden en vooral op grote schaal 
toepassen in het werkveld in Vlaanderen. Door het in kaart 
brengen van de technische en de gedragsmatige competenties 
van individuen worden deze erkend in hun breed opgedane 
kwalificaties. Tevens vormt deze staalkaart van competenties 
een essentiële startbasis voor de verdere versterking en 
ontwikkeling ervan. In een bestaande webbased tool (CoMeT) 
om competenties in kaart te brengen, zullen we het 



competentieCV integreren. Inhoudelijk wordt de tool uitgebreid 
met technische en gedragsmatige kerncompetenties voor 
(kortgeschoolde) werknemers in de elektro-, garage-, metaal-, 
social-profitsector en technische en gedragsmatige 
kerncompetenties voor (kortgeschoolde) werkzoekenden in de 
distributiesector. 
Per sector zullen we 75 (kortgeschoolde) werknemers de kans 
geven om hun competenties in kaart te brengen 
(kerncompetenties voor het uitoefenen van hun functie). 
Daarnaast zullen we 100 werkzoekenden screenen met een 
voorkeur voor tewerkstelling in de distributiesector. Na afloop 
krijgt elk individu een competentieCV waarin zijn/haar 
competenties opgelijst staan. Bovendien wordt er door de 
partners een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt en 
voorgesteld, zodat werknemers hun competenties kunnen 
ontwikkelen en eventueel kunnen doorgroeien in hun functie en 
zodat de werkzoekenden kunnen doorstromen naar specifieke 
opleidingstrajecten binnen de VDAB structuur.  

Strategic context ESF-doelstelling 3 (programma 2000-2006), zwaartepunt 4, 
maatregel 3 flankerend beleid. Thematische oproep: Gebruik 
van het competentiedenken in fuchtie van persoonlijke en 
maatschappelijke arbeidsmarktgerichte ontplooiing. Zoeken 
naar wegen voor het in kaart brengen, waarderen en 
functioneel hanteren van competenties. 

Operation/policy 
design/implementation 

Het beleid wil met deze oproep het maatschappelijke proces 
van het zichtbaar maken, eventueel beoordelen, en functioneel 
hanteren van competenties waar en hoe deze ook verworven 
zijn, stimuleren. 
 
 
We willen een brede beweging op gang brengen. Met andere 
woorden, het in kaart brengen van competenties dient/mag 
ruimer geïnterpreteerd worden dan het meenemen van enkel 
die competenties die van belang zijn voor een specifieke 
beroepsuitoefening (of nog ruimer dan die competenties die 
van tel zijn voor een bepaalde titel van beroepsbekwaamheid). 
Het kan daarbij gaan om: 

- Sleutelcompetenties 
- Competenties die opgedaan zijn in een 

welbepaalde context vb jeugdwerk, 
vrijwilligerswerk, … of leercontext 

- Generieke competenties die in diverse 
werkcontexten hun nut hebben 

- Competenties die kunnen gekoppeld worden aan 
een leerpad naar een functie of specialisatie toe 

 
Die brede beweging is complementair aan de titel van 
beroepsbekwaamheid. We willen dus geen alternatief pad van 
“erkennen” installeren. Met ander woorden, in deze oproep 
beogen we allerminst het opzetten van een traject met als 
finaliteit erkennen of door overheidswege certificeren van 
competenties die specifiek zijn voor een bepaald beroep. We 
beogen veeleer het in kaart brengen van breed verworven 
competenties (al dan niet met een beoordelend karakter) én 
het in beweging brengen van het hanteren/aanwenden van die 
in kaart gebrachte competenties in functie van de verdere 
(levens)loopbanen van mensen. Het in kaart brengen van 



competenties mag niet als finaliteit op zich staan. 
 
Concreet betekent dit dat projecten, die zich op volgende 3 
luiken samen toespitsen, aan bod kunnen komen: 
 
 1. Methodieken ontwikkelen om in de leer/werksituatie 
competenties in kaart te brengen en te valoriseren  
De competenties werden verworven doorheen:  

• een bedrijfsopleiding,  
• een werkplekopleiding,  
• de werksituatie, beroepservaring in brede zin, 
• tijdens een IBO, Wep-plus, formule van alternerend 

leren…  
• een jeudwerk- of vrijwilligersinitiatief, …  of andere 

informele activiteiten 
 

Of de competenties worden in kaart gebracht naar aanleiding 
van: 

• een outplacement 
• een loopbaanbegeleiding 
• een onderneming in herstructurering of in 

moeilijkheden 
  

Het gaat steeds om “zinvolle” competenties, die hun waarde 
hebben in een persoonsgerichte en/of arbeidsmarktgerichte 
context in ruime zin. 
Diverse aangrijpingspunten vanuit het oogpunt van de lerende 
behoren tot de mogelijkheden: 

• het geheel van de verworven competenties wordt na 
een informele (leer)activiteit of aaneenschakeling van 
(leer)activiteiten in kaart gebracht  

• het in kaart brengen gebeurt naar aanleiding van een 
breuk in de loopbaan (vb bij herstructurering, 
outplacement) 

• competenties opgedaan bij interim-arbeid, 
leerwerkervaring, bij acties in het kader van 
trajectbegeleiding, in vrijwilligerswerk of jeugdwerk, … 
of andere informele activiteiten (vb informele zorg) 

 
 
 2. Een format ontwikkelen waarop die competenties éénduidig 
op kaart gebracht kunnen worden – format van een 
competentiekaart . Deze kaart: 

• is eigendom van het individu (maar indien akkoord 
werknemer kan vb ook een bedrijf dit bijhouden ter 
ondersteuning van het opleidingsbeleid, interne 
loopbaanbeleid),  

• geeft blijk van de competenties die een individu 
doorheen een bepaalde leer- of werkactiviteit 
verworven heeft  

• kan louter een beschrijving van competenties 
weergeven, maar kan ook een weergave zijn van 
competenties waarvoor een beoordeling heeft 
plaatsgevonden (in dit laatste geval moet duidelijk 
aangegeven zijn hoe de beoordeling gebeurd is en 
wie beoordeeld heeft) 

• is geen certificaat (gevalideerd bewijs), met andere 



woorden het is geen bewijs dat door de Vlaamse 
overheid erkend is 

• deze format moet kunnen aansluiten bij andere 
ontwikkelingen zoals de talentenpas (kader: titel van 
beroepsbekwaamheid), de europass en de eventuele 
invoering in Vlaanderen van een 
gemeenschappelijke format voor leer-, 
competentiebewijs en portfolio (cf. advies DIVA) 

 
 
 3. Het verankeren van methodiek en format en verbinden aan 

acties 
• een competentiekaart heeft waarde, in die zin dat 

het aangrijpingspunten bevat voor handelen. Die 
aangrijpingspunten en actiepaden moeten verkend 
worden –op die manier ziet men het nut en de 
functionaliteit in van het in kaart brengen (en 
beoordelen) van competenties  

• het in kaart brengen van competenties verankeren 
in de reguliere werking door het, mits toestemming 
van de werknemer/werkzoekende en mits duidelijk 
aangeven van de doelstellingen   te verbinden aan: 

o een eenvoudiger en op competenties gerichte 
vacature-matching 

o acties in het kader van een strategisch 
opleidingsbeleid (welke competenties zijn er 
in een bedrijf van strategisch belang en hoe 
gaan we die verwezenlijken) en bedrijfsintern 
loopbaanbeleid (link tussen competentiekaart 
en vb uitgestippelde loopbaanpaden) zonder 
dat dit een commercieel doel in zich heeft 

o acties in het kader van outplacement of 
trajectbegeleiding (de competentiekaart laat 
zien welke heroriëntering mogelijk is) 

o een basis voor een doelmatiger 
opleidingsbeleid, waarbij bij formele 
opleidingen vertrekken van de reeds 
aanwezige (of net niet aanwezige) 
competenties 

o een (verkort) traject naar een titel van 
beroepsbekwaamheid: competentiekaarten 
kunnen opgenomen worden in de portfolio – 
dit vereenvoudigt het beoordelingsproces 

o een (verkort) traject naar 
loopbaandienstverlening 

o een (verkort) traject naar een functie of 
specialisatie 

 
De beoogde finale doelgroepen zijn: 

• individuen (werkenden, werkzoekenden en/of 
zelfstandigen) die hun breed verworven competenties 
willen zichtbaar maken  

• werknemers in outplacement  
• personen in trajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding 
• personen die alternerend werken niet voltooien 
Daarbij gaat ook bijzondere aandacht naar gerichte 
initiatieven naar kansengroepen op de arbeidsmarkt, bvb:  



 -  allochtonen: zichtbaar maken van competenties die in 
het buitenland werden verworven 
- ouderen: vb competentiescan voor oudere werknemer 
- (her)intreders: zichtbaar maken van competenties die 

ze vanuit informele activiteiten (gezin, vrije tijd, 
maatschappelijk engagement) hebben verworven… 

De projecten moeten leiden tot een advies over één 
gestandaardiseerd format voor een competentiekaart die in 
diverse settings (vb. loopbaanbegeleiding, outplacement, 
instrument bij opleidingsbeleid, traject van titel van 
beroepsbekwaamheid …) gebruikt kan worden. (cf. DIVA-
advies). Daartoe zullen de projecten in een netwerk 
samengebracht worden. 
 

 



3. Generiek competentieplatform, Groep T 
 
Country België 
Region Vlaanderen 
Operation scheme, 
policy 

Title 
Generiek competentieplatform 
 

Duration 1,5 jaar 
Objective generiek en open platform voor  

actuele en  
gewenste toekomstige  
competenties te beheren  
gekoppeld aan het uitzetten en  
opvolgen van  
leertrajecten 

Funding Total Cost: 238.682,39 euro 
EU Contribution: 107.407,08 euro 
National: 
Regional : 131.275,31 euro 
Private : 

Contact Name : Stijn Dhert 
Organisation : Groep T 
Address : Andreas Vesaliusstraat 13, 3000 Leuven 
Email :  stijn.dhert@groept.be   
Internet : 

Operation/policy 
description 

generiek en open platform voor  
actuele en  
gewenste toekomstige  
competenties te beheren  
gekoppeld aan het uitzetten en  
opvolgen van  
leertrajecten 

Strategic context ESF-doelstelling 3 (programma 2000-2006), zwaartepunt 4, 
maatregel 3 flankerend beleid. Thematische oproep: Gebruik 
van het competentiedenken in fuchtie van persoonlijke en 
maatschappelijke arbeidsmarktgerichte ontplooiing. Zoeken 
naar wegen voor het in kaart brengen, waarderen en 
functioneel hanteren van competenties. 

Operation/policy 
design/implementation 

Het beleid wil met deze oproep het maatschappelijke proces 
van het zichtbaar maken, eventueel beoordelen, en functioneel 
hanteren van competenties waar en hoe deze ook verworven 
zijn, stimuleren. 
 
We willen een brede beweging op gang brengen. Met andere 
woorden, het in kaart brengen van competenties dient/mag 
ruimer geïnterpreteerd worden dan het meenemen van enkel 
die competenties die van belang zijn voor een specifieke 
beroepsuitoefening (of nog ruimer dan die competenties die 
van tel zijn voor een bepaalde titel van beroepsbekwaamheid). 
Het kan daarbij gaan om: 

- Sleutelcompetenties 
- Competenties die opgedaan zijn in een 

welbepaalde context vb jeugdwerk, 
vrijwilligerswerk, … of leercontext 

- Generieke competenties die in diverse 
werkcontexten hun nut hebben 

- Competenties die kunnen gekoppeld worden aan 



een leerpad naar een functie of specialisatie toe 
 
Die brede beweging is complementair aan de titel van 
beroepsbekwaamheid. We willen dus geen alternatief pad van 
“erkennen” installeren. Met ander woorden, in deze oproep 
beogen we allerminst het opzetten van een traject met als 
finaliteit erkennen of door overheidswege certificeren van 
competenties die specifiek zijn voor een bepaald beroep. We 
beogen veeleer het in kaart brengen van breed verworven 
competenties (al dan niet met een beoordelend karakter) én 
het in beweging brengen van het hanteren/aanwenden van die 
in kaart gebrachte competenties in functie van de verdere 
(levens)loopbanen van mensen. Het in kaart brengen van 
competenties mag niet als finaliteit op zich staan. 
 
Concreet betekent dit dat projecten, die zich op volgende 3 
luiken samen toespitsen, aan bod kunnen komen: 
 
 1. Methodieken ontwikkelen om in de leer/werksituatie 
competenties in kaart te brengen en te valoriseren  
De competenties werden verworven doorheen:  

• een bedrijfsopleiding,  
• een werkplekopleiding,  
• de werksituatie, beroepservaring in brede zin, 
• tijdens een IBO, Wep-plus, formule van alternerend 

leren…  
• een jeudwerk- of vrijwilligersinitiatief, …  of andere 

informele activiteiten 
 

Of de competenties worden in kaart gebracht naar aanleiding 
van: 

• een outplacement 
• een loopbaanbegeleiding 
• een onderneming in herstructurering of in 

moeilijkheden 
  

Het gaat steeds om “zinvolle” competenties, die hun waarde 
hebben in een persoonsgerichte en/of arbeidsmarktgerichte 
context in ruime zin. 
Diverse aangrijpingspunten vanuit het oogpunt van de lerende 
behoren tot de mogelijkheden: 

• het geheel van de verworven competenties wordt na 
een informele (leer)activiteit of aaneenschakeling van 
(leer)activiteiten in kaart gebracht  

• het in kaart brengen gebeurt naar aanleiding van een 
breuk in de loopbaan (vb bij herstructurering, 
outplacement) 

• competenties opgedaan bij interim-arbeid, 
leerwerkervaring, bij acties in het kader van 
trajectbegeleiding, in vrijwilligerswerk of jeugdwerk, … 
of andere informele activiteiten (vb informele zorg) 

 
 
 2. Een format ontwikkelen waarop die competenties éénduidig 
op kaart gebracht kunnen worden – format van een 
competentiekaart . Deze kaart: 

• is eigendom van het individu (maar indien akkoord 



werknemer kan vb ook een bedrijf dit bijhouden ter 
ondersteuning van het opleidingsbeleid, interne 
loopbaanbeleid),  

• geeft blijk van de competenties die een individu 
doorheen een bepaalde leer- of werkactiviteit 
verworven heeft  

• kan louter een beschrijving van competenties 
weergeven, maar kan ook een weergave zijn van 
competenties waarvoor een beoordeling heeft 
plaatsgevonden (in dit laatste geval moet duidelijk 
aangegeven zijn hoe de beoordeling gebeurd is en 
wie beoordeeld heeft) 

• is geen certificaat (gevalideerd bewijs), met andere 
woorden het is geen bewijs dat door de Vlaamse 
overheid erkend is 

• deze format moet kunnen aansluiten bij andere 
ontwikkelingen zoals de talentenpas (kader: titel van 
beroepsbekwaamheid), de europass en de eventuele 
invoering in Vlaanderen van een 
gemeenschappelijke format voor leer-, 
competentiebewijs en portfolio (cf. advies DIVA) 

 
 
 3. Het verankeren van methodiek en format en verbinden aan 

acties 
• een competentiekaart heeft waarde, in die zin dat 

het aangrijpingspunten bevat voor handelen. Die 
aangrijpingspunten en actiepaden moeten verkend 
worden –op die manier ziet men het nut en de 
functionaliteit in van het in kaart brengen (en 
beoordelen) van competenties  

• het in kaart brengen van competenties verankeren 
in de reguliere werking door het, mits toestemming 
van de werknemer/werkzoekende en mits duidelijk 
aangeven van de doelstellingen   te verbinden aan: 
o een eenvoudiger en op competenties gerichte 
vacature-matching 

o acties in het kader van een strategisch 
opleidingsbeleid (welke competenties zijn er in 
een bedrijf van strategisch belang en hoe gaan we 
die verwezenlijken) en bedrijfsintern 
loopbaanbeleid (link tussen competentiekaart en 
vb uitgestippelde loopbaanpaden) zonder dat dit 
een commercieel doel in zich heeft 

o acties in het kader van outplacement of 
trajectbegeleiding (de competentiekaart laat zien 
welke heroriëntering mogelijk is) 

o een basis voor een doelmatiger opleidingsbeleid, 
waarbij bij formele opleidingen vertrekken van de 
reeds aanwezige (of net niet aanwezige) 
competenties 

o een (verkort) traject naar een titel van 
beroepsbekwaamheid: competentiekaarten 
kunnen opgenomen worden in de portfolio – dit 
vereenvoudigt het beoordelingsproces 

o een (verkort) traject naar 
loopbaandienstverlening 



o een (verkort) traject naar een functie of 
specialisatie 

 
De beoogde finale doelgroepen zijn: 

• individuen (werkenden, werkzoekenden en/of 
zelfstandigen) die hun breed verworven competenties 
willen zichtbaar maken  

• werknemers in outplacement  
• personen in trajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding 
• personen die alternerend werken niet voltooien 
Daarbij gaat ook bijzondere aandacht naar gerichte 
initiatieven naar kansengroepen op de arbeidsmarkt, bvb:  
 -  allochtonen: zichtbaar maken van competenties die in 
het buitenland werden verworven 
- ouderen: vb competentiescan voor oudere werknemer 
- (her)intreders: zichtbaar maken van competenties die 

ze vanuit informele activiteiten (gezin, vrije tijd, 
maatschappelijk engagement) hebben verworven… 

De projecten moeten leiden tot een advies over één 
gestandaardiseerd format voor een competentiekaart die in 
diverse settings (vb. loopbaanbegeleiding, outplacement, 
instrument bij opleidingsbeleid, traject van titel van 
beroepsbekwaamheid …) gebruikt kan worden. (cf. DIVA-
advies). Daartoe zullen de projecten in een netwerk 
samengebracht worden. 
 

 
Cleantech, duurzame oplossingen voor meer welvaart 
 

Lidstaat België 
Regio Vlaanderen 
Naam project of 
activiteit 

Cleantech, duurzame oplossingen voor meer welvaart  

Duur 2 jaar (1/10/2008 – 30/09/2010) 
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

1, OD 3, projectnummer129 

Financiering Totale kost (€): 600 000 
Bijdrage EU (€): 240 000 
Vlaamse bijdrage (€ ):) 
Provinciale bijdrage (€):300 000 (LRM NV) 
Stedelijke/gemeentelijke bijdrage (€): 
Andere bijdragen (€ ): Uhasselt 60 000 
 

Toegevoegde 
waarde 
Voorbeeldkarakter 
 

Het project betekent een katalysator voor andere 
projecten (cleantechcampus, graskracht, closing the 
circle, collectief cleantech realisatieplan…); de reeds 
aanwezige kennis bij verschillende actoren wordt 
gezamenlijk ingezet en aldus versterkt; het project heeft 
een hele kettingreactie teweeg gebracht en zowel de 
universiteit, LRM, mijngemeentes en vooral Houthalen-
Helchteren, als privépromotoren komen met allerlei 
initiatieven. De cleantechsector kan daardoor een 
minimaal niveau om bijkomende bedrijven, instellingen … 
aan te trekken 
 

Beschrijving Doelstellingen: samenwerking tussen Cleantech actoren 



project of 
activiteit  
 

stimuleren (bedrijven, investereerders, overheden, 
kenniscentra en consumenten;  eco-innovatieve 
kennisdiffusie  
Begunstigden: nieuwe startende bedrijven of bestaande 
bedrijven die uitbreiden of specialiseren in de CT-sector 
 
Verwachte impact of tussentijdse resultaten: 
uitbouw van een kennisplatform, economische 
ontwikkeling van CT-activiteiten (bedrijven), 
voorbeeldprojecten, uitbouw van een cleantech campus 

Strategische 
context 

Op welke maatschappelijke noden en uitdagingen 
speelt men in? Economische meerwaarde realiseren met 
een ecologisch of sociaal surplus (duurzaam) 
 

Contactpersoon 
en –organisatie 

Dr. Ir. Steven Van Passel 
Centrum voor Milieukunde, UHasselt 
Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek 
Tel 011/268746 
E-mail steven.vanpassel@uhasselt.be 
 

 

Provinciaal economisch impulsplan ‘Actie voor starters’ 
 

Lidstaat België 
Regio Vlaanderen / West-Vlaanderen 
Project, activiteit,  
maatregel 

Provinciaal Economisch Impulsplan ‘Actie voor Starters’ 
(PEI) 
 

Duur 2008-2011 
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

Materiële luik : prioriteit 3 – bedrijventerreinen en 
bedrijfshuisvestingsmogelijkeden 
Immateriële luik : prioriteit 2 – scheppen van faciliterend 
kader 

Financiering Het PEI is vertaald in verschillende projecten. Hieronder 
de budgetten van de die provinciale projecten: 
 
277 – Actie voor starters immaterieel  
Kost:1.539.500 
EFRO: 615.800 
Provincie W-Vl: 629.400 
Andere publiek: 221.700 
Andere privé: 72.600 
 
275 – Creatieve starters 
Kost: 798.800 
EFRO: 319.520 
Provincie W-Vl: 316.620 
Vlaanderen: 162.660 
 
330 – Actie voor starters materieel 
Kost: 13.000.000 
EFRO: 2.375.000 
Provincie W-Vl: 9.750.000 
Vlaanderen: 875.000 
 

Voorbeeldkarakter 
Innovatief 

Waarom is dit een goede praktijk? 
− het creëert een provinciaal ondersteund maar 



karakter subregionaal verankerd netwerk van dienstverleners, 
zowel publiek als privaat, en bouwt de brug tussen dit 
netwerk en de ondernemers; 

− het creëert, door de bundeling van de diverse 
initiatieven die inspelen op ondernemerschap, een 
uniek startvriendelijk klimaat, zowel op macro-, meso- 
als microniveau; 

− het valoriseert de expertise van en ontwikkelt 
netwerken met bestaande structuren die in contact 
komen met (startende) ondernemers. 

 
Beschrijving 
activiteit of 
maatregel 

Doelstellingen 
De creatie van een startvriendelijk klimaat en de uitbouw 
van een doeltreffend netwerk van onthaal- en 
huisvestingsinfrastructuren voor startende ondernemers 
 
Doelgroep 
Het PEI wil een hefboom creëren in geheel de provincie 
West-Vlaanderen voor alle starters, maar focust prioritair 
op de vijf volgende categorëën: 
a. de creatieve starter met een sterk vernieuwend product 
en/of concept  
b. de starter met hoge groeipotentialiteit die omwille van 
minder gunstige omgevingsfactoren geremd wordt in zijn 
ontwikkeling; 
c. de ruime categorie van de zelfstandige in bijberoep die 
in zeer veel gevallen aarzelt om te starten in hoofdberoep 
d. de werknemer en het kaderlid uit zowel publieke als 
private sector die na verwerving van een aanzienlijke 
expertise of vakbekwaamheid om redenen die 
voornamelijk met bedrijfsmanagement te maken hebben, 
de stap naar ondernemerschap niet zet; 
e. de starter die zich in een historisch stedelijk centrum of 
rurale kern wil vestigen en een interessante bijdrage kan 
leveren tot de economische activering ervan. 
 
Bijkomende, ondersteunende doelgroep: 
de gemeentelijke administraties in het algemeen en de 
ambtenaren lokale economie in het bijzonder 
 
Beschrijving activiteiten  
− Verdere ontwikkeling van een provinciaal netwerk van 
− bedrijvencentra, doorgangsgebouwen, stedelijke 

ondernemerscentra, innovatie- en incubatiecentra en 
startcentra sociale economie. 

− Ontwikkeling en implementatie van een uniform 
kwalitatief onthaal- en opvolgingsbeleid in de 64 West-
Vlaamse gemeenten. 

− Uitbouw van een doeltreffend netwerk van 
eerstelijnsbegeleiding. 

− De uitbouw van een expertennetwerk rond strategisch 
management en de ontwikkeling van innovatieve 
concepten 

− Verhogen toegankelijkheid naar vervolmaking op 
vaktechnisch gebied en naar kennismaking met 
vernieuwende methodes en technologieën. 

− promotie van ondernemerschap en van het stimuleren 



van starters. 
Strategische 
context 

West-Vlaanderen wordt op vandaag geconfronteerd met 
een belangrijk tekort aan startende ondernemers. De 
nettogroeiratio (saldo tussen aangroei en stopzettingen & 
faillissementen van het aantal actieve ondernemingen - 
2006) bedraagt in West-Vlaanderen gemiddeld 1,2, terwijl 
het Vlaamse gemiddelde 1,9 bedraagt. In 2000 lagen 
beide nog op hetzelfde niveau, terwijl West-Vlaanderen 
sindsdien jaar na jaar zwakker scoort t.o.v. Vlaanderen. 
Zeker voor de provincie die traditioneel sterk scoort op 
het vlak van 'entrepreneurship' en endogene economische 
ontwikkeling, vormt dit een ernstige economische 
bedreiging en meteen een belangrijke uitdaging voor de 
overheid.  
 
Een van de aspecten die ter ondersteuning van het 
ondernemerschap cruciaal is, is een kwaliteitsvolle 
dienstverlening voor ondernemers op lokaal niveau. Een 
studie wijst uit dat ook hier West-Vlaanderen achterop 
hinkt en 
dringend een bijkomende impuls nodig heeft. In 2006 
beschikte een kwart van de Vlaamse gemeenten over een 
volwaardig contactpunt lokale economie, terwijl dit in 
West-Vlaanderen slechts 1 op de 5 is. 
 

Uitvoering Het project wordt getrokken door de dienst economie van 
de provincie West-Vlaanderen. Op basis van het 
beleidsplan economie 2007-2012 worden diverse acties 
gestipuleerd ter ondersteuning van ondernemingen. Deze 
acties worden stelselmatig sectoroverschrijdend en met 
provinciaal werkingsgebied ontwikkeld.  
Het Provinciaal Impulsplan Actie voor Starters wordt 
uitgevoerd in samenwerking met de diverse relevante 
publieke en private actoren, zoals gemeentebesturen, 
VOKA, UNIZO, SyntraWest, economische 
intercommunales, netwerk van doorgangsgebouwen en 
bedrijvencentra,... 
 

Contact Tom Van Welden 
Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III laan 66, 8200 
Brugge 
tom.van_welden@west-vlaanderen.be 
Website : www.west-vlaanderen.be 
 

Meerwaarde 
EFRO-steun 
 

De EFRO-steun is een cruciale hefboom voor de 
ontwikkeling van dit impulsplan. Slechts dankzij de EFRO-
steun slaagt de Provincie er in haar federerende rol uit te 
spelen en de partners te alligneren in een krachtige en 
gestroomlijnde actie voor starters. Op deze manier kan 
een kwaliteitsvol en ondernemingsvriendelijk klimaat 
worden gecreëerd waaraan de 
verantwoordelijke actoren na afloop van het project een 
blijvende invulling kunnen geven. 
 

  Bio-incubator Leuven 
 



Lidstaat België 
Regio Vlaanderen 
Naam project of 
activiteit 

D2 projecten: Bio-incubator II (349), management  / 
creatie spin-offs (296), FaLoMi-manager (348), 
grondsanering (350) 

Duur 2 jaar (per project, overlappend) 
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

Prioriteit 3, OD 3, subregionale hefboomprojecten 
Prioriteit 2, OD 2, creëren van start-, groei- en 
overnamekader 

Financiering Totale kost (€): 7.985.519 
Bijdrage EU (€): 2.379.212 
Vlaamse bijdrage (€ ): 307.890 

Toegevoegde 
waarde 
Voorbeeldkarakter 
 

Dit project illustreert hoe verschillende denkrichtingen 
achter het operationeel programma samenkomen op één 
plek. Het betreft een duurzame investering in een 
hoogtechnologisch gebouw (bio-incubator II, project 349, 
prioriteit 3), in een wetenschappelijke sector waarin (KU) 
Leuven sterk vertegenwoordigd is: de biotechnologie, 
belangrijk voor de transitie naar de kennisintensieve en 
duurzame economie (prioriteit 1). Door middel van een 
complementair project (296, prioriteit 2) wordt de creatie 
van spin-offs gestimuleerd. Het gebouw biedt ruimte aan 
dat pril ondernemerschap, zowel vanuit het Leuvense als 
in een internationale context. Dat ondernemerschap wordt 
in facilitair/logistiek/milieukundig opzicht versterkt door 
een speciaal aangewezen manager (project 348, prioriteit 
3) die niet alleen bedrijven werft voor en begeleidt binnen 
de bio-incubator, maar hen ook helpt na enige tijd het 
gebouw weer te verlaten.  De bio-incubator maakt deel uit 
van een groter wetenschapspark, strategisch gelegen aan 
de rand van Leuven, als nieuwe stedelijke 
ontwikkelingslocatie (prioriteit 4). Een knelpunt in de 
ontwikkeling, bodemverontreiniging, is ook met EFRO-geld 
verholpen (project 350, prioriteit 3). 

Beschrijving 
project of 
activiteit  
 

- oprichting van bio-incubator 

- 'vulling' van het gebouw door creatie van spin-offs 

- facilitaire/logistieke/milieukundige ondersteuning 

- ontwikkelingsknelpunt wegnemen: bodemsanering 

Strategische 
context 

De strategische context is de versterking van kennispool 
Leuven binnen het segment biotechnologie, met een 
uitwerking binnen de eigen subregio en naar de rest van 
Vlaanderen. 

Uitvoering Conform regulier bouwproject  
Contactpersoon 
en 
 organisatie 

Diverse contactpersonen, daarom eerste aanspreekpunt: 
Jeroen Ampe 
Provincie Vlaams-Brabant, contactpunt EFRO doelstelling 
2 
Provincieplein 1, 3010 Leuven 
jeroen.ampe@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be/europa; www.bio-incubator.be 

 



 Campus TIO3 (Ronse) 
 

Lidstaat België 
Regio Vlaanderen 
Naam project of 
activiteit 

Campus TIO³ 

Duur 01/09/2009 – 31/8/2011 
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

Prio 3 / OD 3 

Financiering Totale kost (€): 7,834 mio euro 
Bijdrage EU (€): 2,542 mio euro 
Vlaamse bijdrage (€ ): 1,6 mio euro 
Provinciale bijdrage (€):  1 mio euro  
Stedelijke/gemeentelijke bijdrage (€): 2,8 mio euro 
Andere bijdragen (€ ):  
 

Toegevoegde 
waarde 
Voorbeeldkarakter 
 

Het hefboomeffect in dit project is erg groot. Zonder EFRO 
was de dynamiek en het draagvlak om dit project te 
realiseren nooit tot stand gekomen.  
 

Beschrijving 
project of 
activiteit  
 

Een voormalig ziekenhuiscampus wordt een centrum voor 
ondernemerschap, opleiding en ontmoeting met een 
sterke focus op textiel en innovatie. 

Contactpersoon 
en -organisatie 

Naam Bart Wallays, afdelingshoofd stedelijke ontwikkeling 
Stad Ronse/OCMW Ronse 
Tel 055 23 27 25 
bart.wallays@ronse.be   

 
 Strategisch innoveren en ondernemen in Vlaanderen 
 

Lidstaat België 
Regio Vlaanderen 
Naam project of 
activiteit 

Strategisch Innoveren in Vlaanderen (projectnr.: 297) en 
Strategisch Ondernemen (projectnr.: 240) (twee 
projecten) 

Duur 2009 – 2011 (2 jaar)  
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

Prioriteit 2 (Ondernemerschap), OD2 (Creëren van een 
faciliterend start-, groei- en overnamekader) 

Financiering 297:  
Totale kost (€):2.500.000,00  
Bijdrage EU (€):1.000.000,00 
Vlaamse bijdrage (€ ): 875.000,00 
Deelnemende bedrijven (€ ): 600.000,00  
Provincie Limburg (€): 25.000,00 
 
240:  
Totale kost (€):5.311.718,00 
Bijdrage EU (€):1.505.859,00 
Vlaamse bijdrage (€ ): 1.505.859,00 
Deelnemende bedrijven (€ ): 2.300.000,00 
 

Toegevoegde 
waarde 

In beide projecten gaat men er van uit dat KMO’s 
onvoldoende schaalgrootte hebben om zich toe te kunnen 



Voorbeeldkarakter 
 

leggen op de meer strategische bedrijfsdisciplines. 
Bedrijven kunnen echter pas excelleren wanneer hun 
potentieel volledig benut wordt. Hiervoor kan begeleiding 
op maat nodig zijn.  
Men wil over gans Vlaanderen 450 ondernemingen laten 
begeleiden door dé consultant die dit bedrijf nodig heeft.  
Het eerste project is meer gericht op het (her)bepalen én 
implementeren van de (veranderings)strategie van een 
onderneming, zodat het zou kunnen doorgroeien. Het 
tweede is gericht op prioritaire topics zoals export- en e-
marketing, ICT-scan, kwaliteits-, veiligheids- en 
milieubeleid, design, uiteraard ook met de groei/het 
behoud van de onderneming als oogpunt.  
      

Beschrijving 
project of 
activiteit  
 

Beide projecten richten zich op het begeleiden van 
bedrijven bij zaken die cruciaal zijn om verder door te 
groeien en te internationaliseren. Het ene volgt een 
wetenschappelijk onderbouwde procesaanpak om de 
bedrijfsstrategie te analyseren en deze bij te schaven. Het 
andere is gericht op het aanbieden van 
maatwerkoplossingen rond concrete tekortkomingen in 
het functioneren van het bedrijf.  
 
In eerste instantie willen beide projecten 200 bedrijven 
doen groeien. In de context van de economische crisis kan 
dit uiteraard lager uitvallen.  
Men zal alleszins 450 bedrijven effectief laten begeleiden.  
Er kunnen nog geen tussentijdse resultaten worden 
voorgelegd.  
 

Strategische 
context 

De concurrentiepositie van onze KMO’s staat onder druk. 
In die context kan de professionalisering van hun 
bedrijfsbeleid het behoud/de groei van ondernemingen 
enkel ten goede komen. Er wordt zeer specifiek gekeken 
naar de noden van het bedrijf en de onderneming wordt 
bijgestaan bij de implementatie van eventuele 
veranderingen.    

Uitvoering Project 297 werkt via een strak stramien waarin een 
ondernemingsscan voorzien is en twee strategische 
sessies die via een wetenschappelijk ontwikkelde methode 
de strategie van het bedrijf helemaal doorlichten en 
bijschaven.  
Project 240 voorziet ook een ondernemingsscan per 
bedrijf en gaat aan de hand daarvan op zoek naar 
knelpunten waarvoor externe begeleiding moet 
aangesproken worden. Deze begeleiding vindt dan ook 
plaats in het kader van het project.  

Contactpersoon 
en -organisatie 

Naam: Raf Sluismans 
Organisatie: Universiteit Hasselt – instituut KIZOK 
Adres: Campus Diepenbeek, Agoralaan Gebouw D, 3590 
Diepenbeek 
Tel: 011 26 87 08, 
E-mail: raf.sluismans@uhasselt.be 
 
Naam: Charles Vanden Boer 
Organisatie: Agentschap Ondernemen 
Adres: Koloniënstraat 56, 1000 Brussel 



Tel: 011 29 20 78 
E-mail: charles.vandenboer@vlao.be 
 

 
  Multimodale containerterminal 
 

Lidstaat België 
Regio Vlaanderen 
Project, activiteit,  
maatregel 

BASF Antwerpen bouwt een spoorterminal op de site van 
BASF in het Noorden van de Haven van Antwerpen. De 
spoorterminal is een multimodale (weg-spoor) logistieke 
ontsluiting op een belangrijke economische poort van 
Vlaanderen.   
Het project past binnen de maatregel: Duurzaam 
versterken van economische poorten, economische 
netwerken en de internationale multimodale 
bereikbaarheid. 

Duur 01/08/2008 – 01/03/2010 
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

Prioriteit 3:  Ruimtelijk-economische omgevingsfactoren – 
OD1: Duurzaam versterken van economische poorten, 
economische netwerken en de internationale multimodale 
bereikbaarheid.  

Financiering Totale kost : 10.930.000 
Bijdrage EU:  4.372.000 
Nationale bijdrage: - 
Regionale bijdrage:  4.918.500 
Private bijdrage: 1.639.500 

Voorbeeldkarakter 
Innovatief 
karakter 

Dit project is een investering in de ontsluiting van een 
haven via het spoor. Het is dus een duurzame logistieke 
ontsluiting, die een verschuiving realiseert van het 
wegvervoer naar het vervoer per spoor.  

Beschrijving 
activiteit of 
maatregel 

Doelstelling : Extra capaciteit creëren in de Antwerpse 
haven om het intermodale infrastructuurtekort op te 
vangen. 
Beschrijving activiteiten: bouw van de terminal 
Begunstigden: Ondernemingen en derden een 
volwaardig en economisch aantrekkelijk alternatief 
aanbieden voor het wegvervoer.  

Strategische 
context 

Verbeteren van de bereikbaarheid en het optimaliseren 
van het logistieke systeem in Vlaanderen – duurzame 
ontsluiting van logistieke poort 

Uitvoering Uitvoering is volledig in handen van de joint venture 
CombinAnt.   

Contact Multimodale containerterminal 
Joint Venture CombinAnt – BASF 
Tom Verlinden 
Scheldelaan 800 HAVEN/755 
tom.verlinden@basf.com 
 

 



 
  Centraal infobeheerssysteem 
 

Lidstaat België 
Regio Vlaanderen 
Naam project of 
activiteit 

EFRO-beheerssysteem / webapplicatie 

Duur 2007- heden 
Prioriteit / 
Operationele 
doelstelling 

Prioriteit 5 – Technische bijstand 

Financiering Kostprijs tot nog toe (inclusief optimalisaties): € 727.668,2 
 

Toegevoegde 
waarde 
Voorbeeldkarakter 
 

Op het vlak van e-government is dit beheerssysteem een 
stap vooruit voor alle actoren die een rol spelen in het 
doelstelling 2 programma Vlaanderen 2007-2013. 
Iedereen kan in een specifieke rol de nodige gegevens 
invoeren, bekijken, behandelen, etc. De enige vereiste is 
toegang tot het internet en een elektronische 
identiteitskaart en kaartlezer of een federaal token 
hebben.  

Beschrijving 
project of 
activiteit  
 

Het beheerssysteem maakt het mogelijk om aan 
projectopvolging te doen, d.w.z. vanaf de indiening van 
het project tot en met het eindverslag en de laatste 
betaling.  
Begunstigden kunnen via hun elektronische 
identiteitskaart of een federaal token inloggen op het 
systeem en als dusdanig een projectvoorstel aanmaken, 
indienen, inhoudelijke en financiële rapporteringen 
invoeren en de status daarvan opvolgen.  
 

Strategische 
context 

Via dit beheerssysteem kunnen alle personen die 
betrokken zijn bij het doelstelling 2 programma van op 
elke locatie met een internetconnectie inloggen en 
werkzaamheden verrichten. Dit kan gaan over de 
aanmaak van een project, het verzamelen van gegevens 
uit het systeem, het behandelen van een projectrapport, 
etc.  
Het programma wordt centraal opgevolgd, maar bepaalde 
gegevens moeten ook voor de stedelijke en provinciale 
contactpunten beschikbaar zijn. In die context is deze 
web-applicatie een handige tool.  
In tijden waarin o.a. thuiswerk een alternatief kan bieden 
voor woon-werkverkeer, afstemming werk- en privéleven, 
is dit een mooi voorbeeld.  
 

Uitvoering De afdeling Europa Economie van het Agentschap 
Ondernemen heeft de bouw van het systeem uitbesteed 
aan EDS-Telindus. Er zijn op gezette tijdstippen 
vergaderingen waarin bijsturingen besproken worden voor 
de verdere uitbouw en voor eventuele nieuwe releases 
van het systeem.  
 

Contactpersoon 
en -organisatie 

Roel Loos 
Agentschap Ondernemen – Afdeling Europa Economie 
Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel 
Tel: 02 553 37 30 



roel.loos@agentschapondernemen.be 
Website: https://efro2007-2013.vlaanderen.be/efro 
 

 



Région Wallonne 

 
Au niveau des dossiers actuellement en cours, il serait prématuré d’avancer des exemples de bonnes 
pratiques étant donné le manque de recul actuel. Il n’est donc pas possible de présenter des 
exemples de bonne pratique sur base de l’annexe V de la note d’information précitée. On peut 
néanmoins mettre en exergue certaines modalités de mise en œuvre qui constituent des exemples de 
bonne pratique en matière de gestion stratégique des fonds structurels et qui devraient améliorer le 
déroulement des opérations sur le terrain. On soulignera tout particulièrement : 
 

− l’implémentation du concept de portefeuille intégré de projets structurants qui a 
notamment eu pour effet de soutenir des dossiers bénéficiant d’une masse critique 
importante dont l’impact sur l’attractivité du territoire devrait être démultiplié et qui devrait 
en outre : 

 
• permettre aux différents opérateurs de porter ensemble des projets comme c’est le 

cas entre les centres de recherche, les universités et les partenaires économiques ; 
• favoriser la focalisation sur les principales villes wallonnes afin qu’elles puissent 

jouer un rôle moteur dans le redéploiement économique et social wallon ; 
 

− la désignation d’un chef de file par portefeuille de projets et la mise en place d’un Comité 
d’accompagnement responsable de l’orientation, de la bonne mise en œuvre et du suivi 
opérationnel du portefeuille ; 

− en sus des programmes opérationnels, l’élaboration d’un outil de gestion appelé 
« Complément de programmation » détaillant les mesures relevant de chaque priorité en 
précisant les budgets, les objectifs quantifiés et les critères de sélection ; 

− la création du Département de la Coordination des Fonds structurels au sein du Service 
Public de Wallonie (SPW) afin de coordonner et assurer la gestion des programmes 
cofinancés par le FEDER – il est composé de 3 directions : la Direction de la Gestion des 
Programmes, la Direction de l’Animation et de l’Evaluation des programmes et la 
Direction du Contrôle de Premier niveau sur pièces des projets ; 

− la mise en place d’une Task Force commune pour l’ensemble des interventions 
structurelles dans le cadre de la sélection de projets qui a permis d’optimiser la 
complémentarité et la cohérence spatiale entre les deux programmes opérationnels 
(Convergence et Compétitivité régionale et emploi) ; 

− la coordination, au travers de l’Agence de Stimulation Economique, des actions en faveur 
de l’animation et de l’intermédiation économique et de l’entrepreneuriat sur l’ensemble du 
territoire wallon ; 

− la coordination, au travers de l’Agence de Stimulation Technologique, des actions en 
faveur de l’animation technologique et de l’incitation auprès des entreprises du territoire 
wallon. 

 



 Annexes IV : Annexes complémentaires  

Région Bruxelles Capitale 

1. Structure de la population par âge 

 
Tableau 1- Nombres d'habitants en 2008 et pourcentage de la population totale (source IBSA) 
 

  
0-->4 

 
5-->9 

 
10-->14 

 
15--> 19 

 
20--> 24 

 
Total jeunes 

 
Prop. Jeunes  dans la  population 

totale du territoire 

 
Prop. 
jeunes 

en RBC 

 
Pop totale 

 
Prop. totale 

7 Communes 46683 36612 32844 32677 38559 187375 33,1 p. 58 p. 565890 54 p. 

RBC 75687 62367 57160 58149 69594 322957 30,8 p. 100 p. 1048491 100 p. 

 
33,1 % de la population des 7 communes sur lesquelles la ZIP s'étend sont des jeunes de 
moins de 25 ans. 58 % des jeunes bruxellois vivent dans ces communes, alors que celles-ci ne 
représentent que 54% de la population globale de la RBC.  
 
Si l’on observe la pyramide des âges de la zone O2 au 1er janvier 2006, on se rend compte que « le 
profil de la population […] est plus jeune que celui de la RBC. Il y a proportionnellement plus de 
jeunes enfants mais c'est surtout le nombre d'hommes âgés entre 25 et 39 ans, donc en âge de travailler 
qui est plus élevé que la moyenne régionale. Une bonne partie de ces hommes est inscrites dans le 
registre d'attente de la population »1. 
 
Figure 1 - Carte des âges par quartier pour 2006 (source Monitoring des quartiers)2 
 
 

 

                                                 
1 IBSA 
 



 
 

2. Prix de l'immobilier commercial  
Tableau 2 – Meilleures villes en terme de rapport qualité-prix de l’espace de bureau 

 
 (Source Cushman & Wakefield, 2009, p. 22) 

L'immobilier commercial à Bruxelles bénéficie d'un bon rapport qualité-prix. Bruxelles se place 13e 
sur 34 en 2009, alors qu'il n'était que 17 en 2008. 

3. Espaces disponibles pour l'activité économique 
Tableau 3 - Meilleures villes en terme d'espaces de bureaux disponibles  (Source Cushman & Wakefield, 
2009, p.24) 

 



 
Bruxelles se place 10e sur 34 dans le classement des meilleures villes en terme d'espaces disponibles 
pour les bureaux en 3009. La ville gagne 5 places par rapport à l'année 2008. 
 

 
Ces deux derniers tableaux indiques clairement que malgré la hausse constante du nombre 
d'entreprises à Bruxelles, l'espace disponible pour l'implantation d'industries reste constant. De plus, le 

Tableau 4 - Parcs et terrains industriels (Source IBSA  Indicateurs statistiques édition 2008 Tableaux, fig. 9-14) 

Tableau 5 - - Tableau superfice brute et disponible de terrain pour les industries (Source IBSA  Indicateurs 
statistiques édition 2008, fig. 9-10) 



premier tableau indique que les communes de la ZIP disposent d'espaces disponibles très important par 
rapport aux autres communes en général. 

4. Niveau de qualification des habitants3 
 

                                                 
3 Atlas de la santé et du social de Bruxelles Capitale,  Commission Communautaire Commune, Observatoire de 
la santé et du social, Bruxelles, 2006, pp. 83-90 
 
 

Figure 3 - Répartition des 18-24 ans dans l'enseignement supérieur en RBC en 2001 (Source Atlas de la santé 
et du social de Bruxelles Capitale) 

Figure 2 - Répartition des habitants selon leur niveau d'instruction en RBC en 2001 (Source Atlas de la santé 
et du social de Bruxelles Capitale) 



 
Comme l'indiquent ces deux cartes publiées dans un rapport de 2006, le niveau d'instruction 
dans les quartiers de la ZIP est très faible. Ceci a évidemment des répercutions importantes en 
terme de chômage. 

5. Niveau de chômage élevé4 
Pour avoir une bonne vision du chômage bruxellois, il est nécessaire de s'attarder sur les chiffres des 
différents types de chômeurs et demandeurs d'emplois. Notons que différentes méthodologies de 
calcul sont utilisées par différents organismes pour des catégories ayant parfois la même appellation. 
Dès lors, toutes les comparaisons doivent être réalisées avec prudence, nous y avons veillé. 
Demandeurs d'emploi inoccupés (DEI selon Actiris) 
En RBC, le nombre DEI a augmenté de 1998 à 2008 de manière quasi constante. 
Dans la zone O2, on relève une augmentation légère de ceux-ci entre 1998 et 2007. Néanmoins, le 
nombre absolu de DEI dans la zone reste extrêmement élevé ce qui constitue une faiblesse indéniable. 
Notons tout de même que cette hausse pour la zone est moins importante que la hausse régionale. 
Chômeurs complets indemnisés (CCI selon l'ONEm) 
Dans la Zone O2, malgré une légère baisse des CCI de 2001 à 2005, les taux annuels de chômage 
sont presque 2 fois plus élevés que ceux de la RBC dans son ensemble. 
Chômeurs selon le Bureau international du travail (BIT) 
Le taux de chômage (BIT) de la RBC est deux fois plus élevé que la moyenne européenne.  
 
Au regard de ces données, et avec les précautions méthodologiques qui sont de mise, on peut avancer 
sans prendre trop de risque que le taux de chômage réel de la zone est extrêmement élevé par rapport à 
la moyenne européenne. 

6. La circulation routière :  
 

                                                 
4 IBSA 

Figure 4 - Evolution des navetteurs entrants en RBC selon résidence (1995-2007)  (Source IBSA, indicateurs 
statistiques édition 2008, fig. 2.1.16) 



 
Le nombre de navetteurs entrant dans la RBC est important mais reste constant au fil du temps. 
 

Les emplois dans Bruxelles sont globalement concentrés au centre, c'est à dire dans ou proche de la 
ZIP, ce qui implique que les nombreux navetteurs transitent par celle-ci et l'encombrent. 
 

Figure 5 - Carte de la localisation des emplois (Source Mini-Bru 2009 p. 13) 



 
Ces tableaux présentent l'impact des différents plans successifs prévus pour la RBC ayant pour but de 
réduire le trafic et donc les encombrements. Si ces prévisions s'avèrent exactes, ces initiatives 
permettraient de réduire sensiblement ce problème. 
 

 
 
 
Ces deux cartes illustrent le bouclage du métro et la liaison ferroviaire Watermael-Schuman-Josaphat. 
Ces deux travaux de grande envergure sont situés en partie dans la ZIP et permettront donc d'y réduire 
le flux de voiture et d'y améliorer la mobilité. 
 
 
 
 

Tableau 6 - Situation actuelle et évolutions  de la circulation selon les scénarios (Source Plan Iris II p. 14) 

Figure 6 - Modernisation du métro (Source État des lieux de la mobilité à Bruxelles, pp. 13-14) 



7. Prix de l'immobilier résidentiel 
Figure 7 -  Évolution du prix moyen de vente et du nombre de transactions pour les maisons ordinaires et 
les appartements, flats et studios (Source ISBA Indicateurs statistiques édition 2008 fig. 9-7) 
 

L'immobilier résidentiel est de plus en plus cher en RBC. Malgré une rupture dans la méthodologie de 
calcul, ce fait apparait très clairement sur ce tableau.  
Tableau 7 -  Prix au mètre carré des terrains à bâtir dans les 7 Communes, en RBC et en Belgique (en 
euros) (Source IBSA Indicateurs statistiques édition 2008 Tableaux, Tab. 9.11a) 
 

 1990 2000 2007 

Anderlecht 70,2 71,2 257 

Bruxelles 231,5 141,5 133,3 

Forest 188,2 64,5 483,1 

Molenbeek 126,3 290,7 490,6 

Saint-Gilles 463,8 188,3 / 

Saint-Josse 273,5 / / 

Schaerbeek 243,7 300,7 422,5 

RBC 127,5 166,9 308,5 

Belgique 21,35 38,5 81,3 

 
 
En vert, inférieur à la moyenne RBC ; en rouge, supérieur de la moyenne RBC 
Malgré que des données soient manquantes, on note une nette augmentation du prix au mètre carré des 
terrains à bâtir sur l'ensemble de la Belgique. Les prix moyens sont évidemment beaucoup plus élevés 
en RBC que sur l'ensemble du royaume. Les prix dans les communes de la ZIP se situent autour de la 
moyenne en général.  



8. Présence de bâtiments inoccupés et friches 
  

Figure 8 présence de friches dans la ZIP



 
Figure 8 - Présence de vacances (Source Observatoire des bureaux, Vacances 2008 et vacances cachées, 
Région de Bruxelles Capitale, 23/2009, pp. 18-19) 
 
 



Figure 9 - Présence de vacances cachées (Source Observatoire des bureaux, Vacances 2008 et vacances cachées, 
Région de Bruxelles Capitale, 23/2009, pp. 18-19) 



9. Volume des déchets non-triés 
 
Tableau 8 - Collecte des déchets en RBC, en tonnes. (Source Rapport Administratif Bruxelles Propreté 
2007 p. 9) 

 
A l'échelle de la RBC, on note depuis 1996  une baisse constante des tonnages de déchets non triés, et 
une stabilisation de ceux-ci entre 2006 et 2007. Les déchets triés, eux, augmentent de manière 
spectaculaire.  

10.  Espace d'accueil de la petite enfance 

 

Figure 10 - Carte du nombre de places en milieu collectif d'accueil par enfants en 2008 en RBC, par quartier 
(Source Monitoring des quartiers) 



 
Cette carte nous montre que le ZIP semble être relativement défavorisée en terme de place d'accueil de 
la petite enfance, même si d'après celle-ci la situation ne semble pas être exécrable. Néanmoins, il faut 
mettre ce constat en rapport avec la structure jeune qui est particulière à la ZIP et qui donc accentue ce 
qui est visible sur cette carte.  

11. Richesse de la population  
"Durant les exercices fiscaux 1995 à 2006, l'indice de richesse ou le revenu moyen par habitant de la 
RBC se situe constamment sous la moyenne nationale. De plus, le revenu moyen par habitant a baissé 
année après année durant cette dernière decénnie par rapport à la moyenne belge"5. 
" Le revenu moyen brusselois est inférieur à celui de la Belgique". Différentes explications peuvent 
être envisagées, comme le taux de chômage élevé et le fait qu'un grand nombre de travailleurs soient 
des navetteurs. Ajoutons à celà le nombre de jeunes enfants en RBC, et ce particulèrement dans la 
ZIP.6 
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6 IBSA 

Figure 11 - Carte du revenu (euros) par habitants en RBC, en 2005 (Source Monitoring des quartiers) 



12. Population étrangère 
 

 
 
 
Dans la Zone O2, 65,9% de la population est porteuse de la nationalité belge. Ce nombre monte à 72,5 
% pour la RBC. Le nombre de personne étrangère venant de pays extérieur à l'UE atteint 23 ù dans la 
Zone O2, alors qu'il n'est que de 11,2 % en RBC.7 
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Figure 12 - Carte de la part d'étrangers en RBC en 2006 (Source Monitoring des quartiers) 



13. Pollution de l'air et nuisances sonores 
 

 
 
 
 

 

Figure 13 - Prévisions de la pollution en 2015 (Source Etat des lieux de la mobilité 2006) 

Figure 14 - Nombre de jours de dépassement du seuil d’information EU- 180 µg/m3 en tant que valeur horaire 
(Source IBSA Indicateurs statistiques édition 2008 Fig. 11.2.1) 



 
 

14. Évolution du nombre de DEI en Région bruxellois e en 2008 et 2009 
 
Évolution trimestrielle du nombre de DEI en Région bruxelloise en 2008 et 2009 

 Hommes Femmes Total 
Différence 1 

trim. 
Différence 1 an 

2008 

1er trimestre 47 518 44 679 92 197 -2 730 (-2,9%) -925 (-1,0%) 

2nd trimestre 46 421 43 722 90 143 -2 054 (-2,2%) -1 170 (-1,3%) 
3e trimestre 46 681 45 583 92 264 +2 121 (+2,4%) -3 059 (-3,2%) 

4e trimestre 48 341 45 511 93 852 +1 588 (+1,7%) -1 075 (-1,1%) 

2009 

1er trimestre 50 294 45 877 96 171 +2 319 (+2,5%) +3 974 (+4,3%) 

2nd trimestre 51 252 46 364 97 616 +1 445 (+1,5%) +7 473 (+8,3%) 

3e trimestre 52 406 48 846 101 252 +3 636 (+3,7%) +8 988 (+9,7%) 

Variation T3/2008-T3/2009 +12,3% +7,2% +9,7%   

Source : ACTIRIS, calculs Observatoire bruxellois de l’Emploi 

 
 

Figure 15 - Indice d'exposition au bruit (traffic aérien) 2006 (Source Monitoring des quartiers) 



Évolution de la population en âge de travailler par région (jeunes et total) - 2000 à 2009
Source: SPF Économie - DGSIE (EFT), calculs Observatoire bruxellois de l'Emploi

Taux d'emploi Jeunes (< 25 ans) Total (15-64 ans)
2000 2006 2007 2008 2008 T1&T2 2009 T1&T2 2000 2006 2007 2008 2008 T1&T2 2009 T1&T2

H 21,4 21,8 23,2 22,9 21,2 20,2 61,2 60,5 61,4 62,9 63,2 59,7
RBC F 19,2 19,6 16,3 19,1 21,0 21,5 48,9 46,6 48,3 48,4 49,7 49,6

T 20,3 20,7 19,6 21,0 21,1 20,8 55,0 53,4 54,8 55,6 56,4 54,6
H 37,1 34,5 33,1 33,4 33,2 29,9 72,9 71,5 72,3 72,0 72,1 70,8

RF F 30,2 29,5 29,9 29,9 29,4 24,4 54,7 58,3 59,8 60,8 60,6 60,2
T 33,7 32,0 31,5 31,7 31,3 27,2 63,9 65,0 66,1 66,5 66,4 65,5
H 28,2 25,9 26,5 25,6 25,8 26,1 65,5 63,6 64,3 64,0 63,6 63,0

RW F 18,7 18,4 19,4 18,8 18,4 19,1 46,4 48,6 49,6 50,4 50,0 50,6
T 23,6 22,2 23,1 22,3 22,1 22,7 55,9 56,1 57,0 57,2 56,8 56,8
H 32,8 30,4 29,9 29,7 29,5 27,7 69,5 67,9 68,7 68,6 68,5 67,2

Belgique F 25,3 24,7 25,0 25,0 24,8 22,3 51,5 54,0 55,3 56,2 56,1 56,0
T 29,1 27,6 27,5 27,4 27,2 25,0 60,5 61,0 62,0 62,4 62,3 61,6

Taux de chômage Jeunes (< 25 ans) Total (15-64 ans)
2000 2006 2007 2008 2008 T1&T2 2009 T1&T2 2000 2006 2007 2008 2008 T1&T2 2009 T1&T2

H 32,5 34,4 32,9 33,7 34,9 29,4 14,2 17,3 17,3 15,5 15,1 16,4
RBC F 28,7 36,2 36,4 32,6 26,2 24,9 13,7 18,2 17,0 16,7 15,4 14,6

T 30,7 35,3 34,4 33,2 30,7 27,1 14,0 17,7 17,2 16,0 15,2 15,6
H 10,3 11,5 11,1 11,2 10,3 13,5 3,2 4,3 3,8 3,7 3,6 4,6

RF F 12,5 13,7 12,4 9,7 7,2 16,4 5,8 5,8 5,1 4,2 4,0 4,9
T 11,3 12,5 11,7 10,5 8,9 14,8 4,3 5,0 4,4 3,9 3,8 4,8
H 21,1 28,0 23,5 23,9 20,9 26,3 8,5 10,4 9,0 8,9 8,9 10,6

RW F 34,5 35,6 33,1 32,1 27,2 29,6 12,8 13,5 12,5 11,5 10,8 11,5
T 27,0 31,3 27,8 27,5 23,6 27,7 10,3 11,8 10,5 10,1 9,7 11,0
H 15,2 18,8 17,1 17,3 15,8 19,3 5,8 7,5 6,7 6,5 6,4 7,6

Belgique F 20,4 22,6 20,9 18,7 15,0 21,6 8,7 9,4 8,5 7,6 7,1 7,9
T 17,5 20,5 18,8 18,0 15,5 20,3 7,0 8,3 7,5 7,0 6,7 7,7

Taux d'activité Jeunes (< 25 ans) Total (15-64 ans)
2000 2006 2007 2008 2008 T1&T2 2009 T1&T2 2000 2006 2007 2008 2008 T1&T2 2009 T1&T2

H 31,8 33,3 34,5 34,5 32,5 28,5 71,3 73,1 74,2 74,5 74,5 71,3
RBC F 26,9 30,7 25,6 28,4 28,4 28,6 56,7 56,9 58,2 58,1 58,7 58,0

T 29,3 32,0 29,9 31,4 30,4 28,6 63,9 64,9 66,1 66,2 66,5 64,6
H 41,4 38,9 37,3 37,6 37,0 34,6 75,3 74,8 75,2 74,8 74,8 74,2

RF F 34,5 34,2 34,2 33,1 31,7 29,2 58,1 61,8 63,0 63,4 63,1 63,3
T 38,0 36,6 35,7 35,4 34,4 31,9 66,8 68,4 69,1 69,2 69,0 68,8
H 35,8 35,9 34,7 33,7 32,6 35,4 71,5 70,9 70,7 70,3 69,8 70,4

RW F 28,6 28,6 29,1 27,6 25,3 27,2 53,2 56,2 56,7 57,0 56,0 57,2
T 32,3 32,3 31,9 30,7 29,0 31,4 62,4 63,6 63,7 63,6 62,9 63,8
H 38,7 37,4 36,1 36,0 35,1 34,3 73,7 73,4 73,6 73,3 73,2 72,7

Belgique F 31,8 31,9 31,6 30,8 29,2 28,5 56,4 59,5 60,4 60,8 60,4 60,8
T 35,3 34,7 33,9 33,4 32,2 31,4 65,1 66,5 67,1 67,1 66,8 66,8

 



 
Taux d'emploi par groupe de nationalités (en % de la population de 15 à 64 ans) - 2000 à 2008
Source: SPF Économie - DGSIE (EFT), calculs Steunpunt WSE et Observatoire bruxellois de l'Emploi
Remarque: pour 2000, UE correspond à l'UE-15; en 2006 à l'UE-25; à partir de 2007 à l'UE-27

2000 2006 2007 2008
Belges 58,6 55,1 55,6 56,0

RBC Étrangers UE 61,9 62,6 63,1 64,6
Étrangers NUE 32,3 32,3 37,5 39,9
Belges 64,6 65,6 66,7 66,9

RF Étrangers UE 61,7 62,3 66,6 67,0
Étrangers NUE 38,1 40,6 42,0 43,8
Belges 56,8 57,0 57,7 57,7

RW Étrangers UE 54,4 53,6 55,2 57,0
Étrangers NUE 26,7 27,2 32,1 32,4
Belges 61,7 62,0 62,9 63,1

Belgique Étrangers UE 58,3 58,7 61,2 62,4
Étrangers NUE 33,3 34,3 38,2 39,9

Taux de chômage par groupe de nationalités (en % de la population de 15 ans à 64 ans) - 2000 à 2008

2000 2006 2007 2008
Belges 11,8 16,3 16,3 16,1

RBC Étrangers UE 10,3 13,1 11,5 9,4
Étrangers NUE 32,8 36,2 34,1 28,1
Belges 3,9 4,6 4,0 3,5

RF Étrangers UE 7,2 7,2 6,5 6,8
Étrangers NUE 23,9 25,2 21,4 23,3
Belges 9,8 11,1 10,0 9,6

RW Étrangers UE 11,7 13,6 11,7 11,1
Étrangers NUE 35,1 41,9 37,0 34,7
Belges 6,2 7,5 6,8 6,3

Belgique Étrangers UE 10,1 11,4 9,8 9,1
Étrangers NUE 29,7 32,9 29,5 27,4

Taux d'activité par groupe de nationalités (en % de la population de 15 ans à 64 ans) - 2000 à 2008

2000 2006 2007 2008
Belges 65,8 66,4 66,8

RBC Étrangers UE 72,1 71,3 71,3
Étrangers NUE 50,7 56,8 55,5
Belges 68,7 69,4 69,4

RF Étrangers UE 67,2 71,2 72,0
Étrangers NUE 54,3 53,5 57,0
Belges 64,1 64,1 63,9

RW Étrangers UE 62,0 62,5 64,1
Étrangers NUE 46,7 50,9 49,6
Belges 67,0 67,5 67,4

Belgique Étrangers UE 66,3 67,8 68,7
Étrangers NUE 51,2 54,2 54,9

 
 
 
 



Évolution du nombre de DEI selon la classe d'âge et la durée d'inoccupation - 2006 à 2009
Source: ACTIRIS, calculs Observatoire

< 6 mois de 6 à 11 mois de 12 à 23 mois = ou > 24 mois Total
2006 < 25 ans 6.290 3.181 3.491 3.413 16.376

25 à 44 ans 13.297 8.660 10.971 26.150 59.077
45 ans et > 3.188 2.420 3.309 12.730 21.647
Total 22.775 14.261 17.770 42.293 97.099

2007 < 25 ans 5.681 2.932 3.141 3.310 15.064
25 à 44 ans 12.101 7.415 10.773 25.236 55.526
45 ans et > 2.745 1.821 3.754 14.761 23.081
Total 20.527 12.169 17.669 43.307 93.671

2008 < 25 ans 5.717 2.849 2.824 2.994 14.383
25 à 44 ans 13.066 7.573 9.309 23.932 53.879
45 ans et > 3.263 1.993 2.758 15.839 23.852
Total 22.046 12.414 14.890 42.764 92.114

2008 jan-sept < 25 ans 5.247 3.118 2.796 3.001 14.162
25 à 44 ans 12.656 7.732 9.266 24.112 53.766
45 ans et > 3.039 2.001 2.743 15.823 23.607
Total 20.942 12.851 14.806 42.936 91.535

2009 jan-sept < 25 ans 6.062 3.489 2.884 2.764 15.198
25 à 44 ans 15.083 8.838 10.132 23.216 57.269
45 ans et > 3.825 2.615 3.131 16.307 25.879
Total 24.970 14.942 16.147 42.288 98.346

Évolution du nombre de DEI selon le groupe de nationalités et la durée d'inoccupation - 2006 à 2009
Source: ACTIRIS, calculs Observatoire

< 6 mois de 6 à 11 mois de 12 à 23 mois = ou > 24 mois Total
2006 Belgique 14.636 9.423 11.813 30.316 66.187

UE 2.737 1.629 1.890 4.585 10.842
NUE 5.402 3.209 4.067 7.392 20.070
Total 22.775 14.261 17.770 42.293 97.099

2007 Belgique 13.006 8.066 12.261 31.788 65.121
UE 2.420 1.350 1.867 4.556 10.193
NUE 5.102 2.753 3.541 6.962 18.357
Total 20.527 12.169 17.669 43.307 93.671

2008 Belgique 14.139 8.229 10.182 31.803 64.353
UE 2.677 1.410 1.598 4.448 10.133
NUE 5.230 2.776 3.110 6.514 17.629
Total 22.046 12.414 14.890 42.764 92.114

2008 jan-sept Belgique 13.282 8.577 10.128 31.861 63.849
UE 2.542 1.450 1.575 4.474 10.041
NUE 5.117 2.824 3.102 6.601 17.645
Total 20.942 12.851 14.806 42.936 91.535

2009 jan-sept Belgique 15.571 10.049 11.132 31.655 68.408
UE 3.487 1.750 1.779 4.464 11.479
NUE 5.913 3.142 3.236 6.169 18.460
Total 24.970 14.942 16.147 42.288 98.346

 



Évolution du nombre de DEI selon le niveau d'enseignement et la durée d'inoccupation - 2006 à 2009
Source: ACTIRIS, calculs Observatoire

< 6 mois de 6 à 11 mois de 12 à 23 mois = ou > 24 mois Total
2006 Bas 13.868 8.960 11.599 29.337 63.764

Moyen 5.092 3.236 4.000 8.921 21.248
Haut 3.816 2.065 2.171 4.035 12.088
Total 22.775 14.261 17.770 42.293 97.099

2007 Bas 12.605 7.613 11.394 29.616 61.227
Moyen 4.567 2.781 3.996 9.059 20.403
Haut 3.356 1.775 2.279 4.632 12.041
Total 20.527 12.169 17.669 43.307 93.671

2008 Bas 13.665 7.829 9.649 29.056 60.199
Moyen 4.909 2.830 3.425 9.009 20.173
Haut 3.472 1.755 1.816 4.699 11.743
Total 22.046 12.414 14.890 42.764 92.114

2008 jan-sept Bas 13.138 7.974 9.616 29.251 59.978
Moyen 4.551 2.997 3.403 9.005 19.955
Haut 3.254 1.881 1.787 4.680 11.602
Total 20.942 12.851 14.806 42.936 91.535

2009 jan-sept Bas 15.933 9.400 10.385 28.671 64.389
Moyen 5.164 3.457 3.701 8.884 21.207
Haut 3.874 2.084 2.061 4.732 12.751
Total 24.970 14.942 16.147 42.288 98.346

Évolution du nombre de DEI selon le niveau d'enseig nement et le groupe de nationalités - 2006 à 2009
Source: ACTIRIS, calculs Observatoire

Belgique UE NUE Total
2006 Bas 37.530 8.135 18.099 63.764

Moyen 18.254 1.625 1.370 21.248
Haut 10.404 1.082 601 12.088
Total 66.187 10.842 20.070 97.099

2007 Bas 37.061 7.525 16.641 61.227
Moyen 17.689 1.519 1.196 20.403
Haut 10.372 1.149 520 12.041
Total 65.121 10.193 18.357 93.671

2008 Bas 36.770 7.424 16.005 60.199
Moyen 17.549 1.481 1.144 20.173
Haut 10.033 1.228 481 11.743
Total 64.353 10.133 17.629 92.114

2008 jan-sept Bas 36.590 7.356 16.032 59.978
Moyen 17.344 1.474 1.136 19.955
Haut 9.914 1.211 476 11.602
Total 63.849 10.041 17.645 91.535

2009 jan-sept Bas 39.136 8.532 16.722 64.389
Moyen 18.456 1.556 1.194 21.207
Haut 10.816 1.391 544 12.751
Total 68.408 11.479 18.460 98.346

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. Évolution du cadre global de la zone d’interven tion prioritaire et de la Région 
depuis l’adoption du programme opérationnel 2007-20 13 
 
Aménagement du territoire et urbanisme : 

- Plan de développement international (PDI) présenté au parlement le 17/10/07 avec la 
définition de 10 zones stratégiques (dont, en ZIP, la zone-levier Tour et Taxis, la ZIR Gare de 
l’Ouest et le quartier de la Gare du Midi) 

- Zone-levier Tour et Taxis : avis favorable (mais sous conditions) du fonctionnaire délégué à la 
demande du permis d'urbanisme introduite par la société Project T&T pour l'urbanisation 
(28/08/09), reste à obtenir l’avis de la Ville de Bruxelles 

- ZIR Gare de l’Ouest : étude financée par Beliris finalisée ( ?) pour le schéma directeur 
- ADT : nouvelles missions pour le SRDU, devenu agence de développement territorial 

(http://www.demainbruxelles.be/assets/files/ADT%20-%20LettreMission-2008-2010.pdf) : la 
connaissance territoriale et le développement territorial. Outil opérationnel (sous cette forme) 
depuis janvier 2009 

- Port de Bruxelles : nouveau contrat de gestion 2008-2012, assainissement Carcoke et permis 
d’urbanisme (assorti de conditions) en mars 2009 pour la construction du BILC (centre de 
logistique) 

- Plans lumière réalisés pour les ponts du canal (Porte de Flandre, le Petit Château, 
Sainctelette), l'Eglise Sainte-Marie (Place de la Reine à Schaerbeek) et le Kaaitheater 

- Avenant n°10 (2008-2010) de l’Accord Beliris 
- Ordonnances du 14/05/09 (COBAT),19/03/09 (droit de préemption), 19/07/07 (affectation 

d’une partie des réserves foncières régionales à certains équipements) 
 
Emploi/formation : 

- Conférence Régionale « Synergies » sur l’emploi, la formation et l’enseignement (mars 2009) 
- Mise en œuvre progressive du Contrat de gestion d’Actiris (décentralisation notamment) 
- Mise en œuvre de trois des cinq centres de référence sur les métiers spécialisés : Iris Tech+ 

(fabrication métallique et industrie technologique, Forest), Evoliris (TIC, Molenbeek), Iris TL 
(transport et logistique, Anderlecht). Restent à lancer les CR construction (différend Bruxelles-
Formation/secteur sur présence des grues ?) et Horeca (lien avec l’Espace Hôtelier Belle-
Vue). Le CTA Emile Gryzon est quant à lui hors zone et financé par la COCOF. 

- Accord de coopération (février 2007) RBC-COCOF-Communauté française (ouverture CTA-
>CR et CR->CTA) 

- Nouvel appel à projets relatif à la revalorisation des écoles techniques et professionnelles 
(résultats en attente de passage au GRBC) 

- Ordonnances du 04/09/08 (lutte contre la discrimination et l’égalité de traitement en matière 
d’emploi ; promouvoir la diversité et lutter contre la discrimination dans la fonction publique 
régionale) 

 
Économie : 

- Ordonnances du 26/03/09 (promotion de la recherche, du développement et de l’innovation), 
du 12/02/09 (reconnaissance et subsidiation des centres d’entreprises et des guichets 
d’économie locale) 

 
Petite enfance : 

- Plan crèche (22 mars 2007) de la RBC (=> initiatives en FEDER, Contrats de quartier 
(obligation d’affecter une partie de l’enveloppe à la création d’au moins une crèche), ACS 
petite enfance, arrêtés infrastructures)  

 
Logement : 

- Poursuite du Plan logement (avec notamment appel au privé) 
- Rénovation des logements sociaux (500 millions) 
- Instauration de l’allocation loyer dans les logements publics 
- Doublement du nombre de logement gérés par les Agences locales immobilières 
- Ordonnances du 30/04/09 (sanctions en cas de logements inoccupés) des 19/03/09 et 

19/07/07 (modifiant le Code du logement), du 12/02/09 (fixant le taux de précompte immobilier 
pou certaines sociétés de logement de la RBC), du 22/01/09 (instauration d’une assurance 
habitat garantie pour les nouveaux propriétaires 



- Avenant n°10 (2008-2010) de l’Accord Beliris 
 
Environnement, énergie : 

- Prêts à taux zéro pour la rénovation (à destination énergétique) 
- Évolutions des primes énergie 
- Ordonnances du 07/07/07 (performance énergétique et climat intérieur des bâtiments, 

modifiées depuis par une ordonnance du 14/05/09), du 26/03/09 (modification ordonnance 
permis d’environnement), 05/03/09 (gestion et assainissement des sols pollués), 10/07/08 
(participation du public aux procédures décisionnelles en matière d’environnement ou ayant 
une incidence sur l’environnement), 310/08/08 (Kyoto) 

 
Mobilité : 

- Bouclage du métro de la Petite Ceinture 
- Annonce du financement (par Beliris, à hauteur de 10 millions d’Euros) d’une étude sur 

l’extension nord (Schaerbeek/Evere) et sud (Uccle/Forest) du métro 
- Avenant n°10 (2008-2010) de l’Accord Beliris 

 
Revalorisation de l’espace public, quartiers : 

- Nouveaux contrats de quartiers sur Lemmens (2007-2011), Maison Rouge (2007-2011, 
Rouppe (2008-2012), Saint-Antoine (2008-2012), Rives Ouest (2007-2011), Saint-Lazarre 
(2008-2012), Fontainas (2007-2011) 

- Avenant n°10 (2008-2010) de l’Accord Beliris 
 
 
 



 

Région Flamande 
BIJLAGE 1 Socio-economische analyse8 

1.1. Algemeen sociaal-economische conjunctuur 

Conclusies m.b.t. algemene conjunctuur 

� Sterke groei van het BBP in de periode 2003-2008 ten opzichte van de rest van Europa. ‘Vrije val’ 
van de economie vanaf de tweede helft van 2008. Medio 2009 lijkt de terugval gestabiliseerd. 

� Verdere toename van de arbeidsproductiviteit. 
� Tertiarisering van de economie zet zich door ten nadele van de secundaire sector. 
� Internationaal gerichte economie, met hoge uitvoer- en invoerratio.  

 
Stijging van het BBP tot 2008 
Met betrekking tot het Bruto Binnenlands Product van België en Vlaanderen zien we een constante stiiging in de 
periode 2003-2007 en (op jaarbasis) ook nog in 2008. Daarmee zijn België en Vlaanderen een goede leerling in 
de Europese klas. Met een BBP per inwoner van 30.100 euro is het Vlaamse gewest in 2008 zelfs een van de 
meest welvarende regio’s in Europa. Het Vlaamse BBP is 20% hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie 
(EU27) en 8,7% hoger dan het gemiddelde van de EU15. 

 
Tabel 1: BBP per capita (in koopkrachtpariteit) – internationale vergelijking 

 
BBP per inwoner volgens het ESR95 

rekenstelsel 
 (in euro KKP) 

 2008 2007 2003 

EU27 25.100 24.900 20.700 

EU15 27.700 27.800 23.600 

België 29.700 29.400 25.500 

Vlaams Gewest 30.100* 29.100* 25.200 

Duitsland 29.100 28.600 24.200 

Frankrijk 27.200 27.200 23.200 

Nederland 33.400 32.600 26.800 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering, * ramingen voor het Vlaamse Gewest 

Opmerkelijk is bovendien het groeipercentage van de Vlaamse economie in 2008 (3,4%), terwijl de EU15 
stagneerde met een groeipercentage nabij 0%.  
Ook het verschil tussen Vlaanderen en het EU15 gemiddelde is gegroeid. In 2003 was het Vlaams BBP 6,7% 
hoger dan de EU15 gemiddelde, in 2008 is het verschil opgeklommen tot 8,4%. 
 
Vrije val in de tweede helft van 2008, stabilisatie medio 2009 
Onderstaande tabel tempert het goede nieuws uit de periode 2003-2008 en illustreert duidelijk hoe de 
financieel-economische crisis de opmars van het BBP sinds de tweede helft van 2008 heeft gekeerd. Het BBP 
noteert in het tweede kwartaal van 2009 zo’n 3,7% lager dan in het tweede kwartaal van 2008. Daarmee doet 
België het in wezen nog iets beter dan de gemiddelde daling in de Europese Unie die - 4,8% bedraagt. Aparte 
gegevens voor Vlaanderen zijn er niet. 
 
Tabel 2: Evolutie BBP 2008-2009 

Kwartalen 2009/2 2009/1 2008/4 2008/3 2008/2 2008/1 

BBP 79.944 80.156 81.554 82.996 82.996 82.712 

BE - % Verandering t.o.v. 
vorige periode  

-0,3 -1,7 -1,7 0 0,3 0,4 

BE - % Verandering t.o.v. 
vorig jaar 

-3,7 -3,1 -1 1,1 1,9 1,9 

EU27 - % Verandering t.o.v. 
de vorige periode 

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

EU 27 - % Verandering 
t.o.v. vorig jaar 

-4,8 -4,8 -1,7 0,7 1,8 2,4 

Bron: Nationale Bank van België 

                                                 
8  De socio-economische analyse werd gezamenlijk voor ESF en EFRO Vlaanderen opgemaakt. Met uitzondering van het luik 

Arbeidsmarkt, dat werd opgemaakt door het Departement WSE, werd de omgevingsanalyse gemaakt door Idea Consult in 
opdracht van EFRO Vlaanderen. 



Onderstaande algemene synthetische brutocurve van de Nationale Bank van België, bevestigt de negatieve 
trend van het BBP, maar voegt er een nieuw gegeven aan toe, met name het feit dat het (voorlopig) dieptepunt 
van de crisis zou zijn bereikt. Hoewel het ondernemersvertrouwen negatief blijft, is er de laatste maanden 
immers verbetering merkbaar.  

 
 
Tabel 3: Algemene synthetische curve conjunctuurbarometer NBB 

 

Bron: Nationale Bank van België 

Arbeidsproductiviteit 
Het BBP alleen geeft geen volledig beeld van de Vlaamse economische situatie. De score van het BBP hangt af 
van drie deeldeterminanten: de arbeidsproductiviteit, de werkgelegenheidsgraad en het 
bevolkingsprofiel. Wanneer we deze elk afzonderlijk bekijken, krijgen we een ander beeld, vermits 
Vlaanderen eerder zwak presteert op de twee eerste determinanten.  

 
 
Tabel 4: Componenten van het BBP 

  
Arbeidsproductiviteit 

(KKP) 
Werkgelegenheidsgraad (%) 

Bevolking op 
beroepsactieve leeftijd 

(%) 

  2008 2003 2006 2003 2006 2003 

EU27 56.796 47.440 66,3 65,0 67,3 67,3 

België 73.577 63.770 61,4 60,9 65,8 65,6 

Vlaams Gewest 73.808 63.597 61,3 (a)* 60,2 65,9 (b)* 65,9 

Duitsland 58.680 51.476 71,4 69,7 66,5 67,4 

Frankrijk 68.956 57.612 61,5 61,8 65,2 65,1 

Nederland 63.334 52.507 76,2 75,5 67,4 67,7 

* Ramingen SVR (a) 62,4 in 2008 (b) 66,2 in 2008 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 

Wat de arbeidsproductiviteit betreft is Vlaanderen met 73.808 euro per werknemer ten opzichte van het EU27 
gemiddelde (56.796 euro) één van de absolute koplopers. Niettemin moet de goede prestatie van Vlaanderen 
gerelativeerd worden: in de periode 2003-2008 groeide de Vlaamse arbeidsproductiviteit met 16% terwijl 
Frankrijk en Nederland met 20% beter deden.  
Wat de werkgelegenheidsgraad en de bevolking op beroepsactieve leeftijd betreft, presteert Vlaanderen 
relatief slecht. Met een werkgelegenheidsgraad van 62,4% in 2008 presteert Vlaanderen nog ver onder het 
Europese gemiddelde van 66,3%. In periode 2003-2008, groeide de Vlaamse werkgelegenheidsgraad met 
3,7%. Dit is onvoldoende om de 70% Lissabon doestelling te bereiken tegen 2010. 
 
Tertiarisering zet zich verder door 
De tertiarisering van de economie is nog steeds een algemene trend in Europa. Ook in Vlaanderen is de 
dienstensector, in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde, duidelijk de belangrijkste sector. 
Tussen 2003 en 2007 kende de tertiaire sector een lichte groei voornamelijk ten nadele van de secundaire 
sector.  

 



Tabel 5: Toegevoegde waarde en werknemers naar hoofdbedrijfstaak 

  Bruto toegevoegde waarde naar hoofdbedrijfstak (miljoen EUR) 

  2007 % 2006 % 2003 % 

Primaire sector 1.652 1,0% 1.584 1,0% 1.944 1,4% 

Secundaire sector 48.032 27,8% 45.563 28,0% 41.046 29,2% 

Tertiaire sector 122.941 71,2% 115.732 71,1% 97.680 69,4% 

Totaal 172.625 100,0% 162.879 100,0% 140.670 100,0% 

              

       

       

 Werknemers naar hoofdbedrijfstak 

  2007 % 2006 % 2003 % 

Primaire sector 20.770 1,0% 20.642 1,0% 20.322 1,0% 

Secundaire sector 538.714 25,7% 536.330 26,1% 548.821 28,0% 

Tertiaire sector 1.535.843 73,3% 1.494.047 72,8% 1.393.437 71,0% 

Totaal 2.095.327 100,0% 2.051.019 100,0% 1.962.580 100,0% 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering 

Qua tewerkstelling vertegenwoordigen de diensten een aandeel van ongeveer 73% van de beroepsbevolking 
(71% van de toegevoegde waarde), tegenover 26% in de secundaire en 1% in de primaire sector. 
Vlaanderen is klein, en toch zijn er soms opmerkelijke regionale verschillen wat economische structuur betreft. 
De industriële sector bijvoorbeeld is sterk aanwezig in de Kempen en in Midden-West-Vlaanderen, terwijl de 
bouwsector vooral in Waas & Dender voorkomt. Handel, horeca, vervoer en communicatie en financiële 
instellingen, zakelijke diensten vertegenwoordigen beide meer dan een derde van de economische sectoren in 
Halle-Vilvoorde terwijl Leuven meer naar voor komt als een centrumstad met sterke openbare dienstverlening 
(openbaar bestuur, sociale diensten, onderwijs.)  
 
Vlaanderen en daarbuiten 
Door de kleinschaligheid van de binnenlandse markt heeft Vlaanderen een erg open economie die in sterke 
mate afhankelijk is van de internationale omgeving. In 2007 bedroeg de Vlaamse uitvoer 190,56 miljard euro. 
Dit zorgde voor een hoge uitvoerratio van 99,4% van het BBP tegenover 91% in 2003 en 97,5% in 2004.  
Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië vertegenwoordigen de belangrijkste 
afzetmarkten met een gezamenlijk aandeel van ongeveer 60% in de totale uitvoer. Bijna drie kwart van de 
uitvoer is bestemd voor andere EU lidstaten. Deze percentages zijn sinds 2003 niet veel veranderd.  
De economische openheid uit zich anderzijds ook in de grote invoerstromen. Ook hier gaat het voornamelijk 
over import uit de andere lidstaten van de EU (73,1% in 2007 en 73,3% in 2006). Belangrijk op te merken is 
dat de invoer, uitgedrukt in EUR stijgt, maar dat het aandeel van EU27 in de Vlaamse invoer is gezakt (- 10% 
tussen 2003 en 2007) 
Een derde aspect van de openheid van de Vlaamse economie is het grote aantal buitenlandse investeringen 
die Vlaanderen aantrekt. 

 
Tabel 6: Buitenlandse investeringen in Vlaanderen 

  
Aandeel van de buitenlandse 

 investeringen in het BBP 
  2007 2006 2003 

Investeringsbedragen in mrd € 1,4 2,8 1,3 

BBP, in mrd € 191,7 183,0 157,4 

Aandeel directe buitenlandse investeringen 
(in %) 

0,71% 1,5% 0,81% 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 

In 2007, werden volgens Flanders Investment and Trade (F.I.T.), 154 buitenlandse investeringsprojecten 
gerealiseerd in Vlaanderen. Deze waren samen goed voor een totaal bedrag van 1,37 miljard euro (0,7% van 
het BBP) en zouden borg staan voor 3.766 jobs. In vergelijking met 2006 waren er ongeveer evenveel 
investeringsprojecten, maar het totale geïnvesteerde bedrag evenals het voorziene aantal jobs, lagen lager in 
2007. Dat heeft te maken met een paar grote projecten van uitzonderlijke aard in 2006 (bron: VRIND 2009). 

 
 



1.2. Arbeidsmarkt 

Conclusies m.b.t. arbeidsmarkt 

� Periode van bijzonder sterke economische groei (+100.000 jobs tussen 2003-2008) volledig gekeerd 
vanaf medio 2008. 

� In 2010 zouden er in het Vlaams Gewest 60.000 jobs minder zijn dan voor de crisis. 
� Allochtone en laaggeschoolde werkzoekenden zijn het eerste slachtoffers van de crisis. 
� Bevolking op beroepsactieve leeftijd stijgt, maar veroudert snel. Vanaf 2013 zal de beroepsactieve 

bevolking teruglopen (tenzij oudere werknemers langer aan de slag blijven). 
� Onvoldoende resultaat m.b.t. het verhogen van de werkzaamheidsgraad. Vlaanderen is met 66,5% 

nog ver verwijderd van de Lissabon doelstelling van 70% tegen 2010. 
� Daling van het aantal jongeren zonder secundair diploma (8,5% versus Lissabondoelstelling van 

10%) en vermindering van de ongekwalificeerde uitstroom. 
� Deelname aan permanente vorming laag (7,6% versus het Europees gemiddelde van 10% en de 

Europese doelstelling van 12,5%). Ook de opleidingsinvesteringen van bedrijven lopen terug. 

 
Tot midden 2008 kende het Vlaamse Gewest een sterke economische groei. Sinds 2003 kwamen er meer dan 
100.000 jobs bij. Dit toegenomen jobaanbod leidde enerzijds tot een verhoging van de werkzaamheidsgraad, 
vooral bij vrouwen en ouderen, en anderzijds tot een daling van de werkloosheid tot een historisch laag niveau, 
waardoor ook heel wat werkzoekenden uit kansengroepen (ouderen, allochtonen, kortgeschoolden en 
arbeidsgehandicapten) aan de slag konden. 
 
Van Lissabon naar Pact 2020 
In het jaar 2000 werden op de Europese top in Lissabon de Lissabon-doelstellingen gestemd, met als doel om 
meer en beter werk te creëren tegen 2010. In 2009 werd in Vlaanderen het Pact 2020 ondertekend. Dit Pact 
bevat doelstellingen en streefcijfers om de weg die sinds Lissabon is ingeslagen verder te zetten tot in het jaar 
2020. 

 
 
Tabel 7: Lissabon- en Pact 2020-doelstellingen: prestaties van het Vlaams Gewest, België en de EU-27 

Indicator Vlaams 
Gewest 2008 
(evolutie 
sinds 2000) 

België 
2008  
(evolutie 
sinds 
2000) 

EU-27 
2008 9 
(evolutie 
sinds 
2000) 

Lissabon-
doelstelling 

Behaald? Pact 2020 

 (%) (%) (%)  Ja/Neen  

Werkzaamheidsgraad 66,5 (+3,0) 62,4 
(+2,3) 

65,9 
(+3,8) 

70% Neen 70% 

Werkzaamheidsgraad vrouwen 60,8 (+6,8) 56,2 
(+5,3) 

59,1 
(+5,5) 

60% Ja Verdere 
toename 

Werkzaamheidsgraad 55-
plussers 

34,3 (+8,9) 34,5 
(+8,4) 

45,6 
(+8,8) 

50% Neen 50% 

Werkzaamheidsgraad niet-EU-
bevolking 

43,8 (+5,7) 39,9 
(+6,6) 

59,2 
(+7,9) 

Geen - Toename 
met 
minstens 1 
procentpunt 
per jaar 

Werkzaamheidsgraad 
arbeidsgehandicapten 

42,2 - - Geen - Toename 
met 
minstens 1 
procentpunt 
per jaar 

Ongekwalificeerde uitstroom 
(18-24 j.) 

8,5 (-3,1) 12,0 (-
1,8) 

14,8 (-
2,5) 

10% Ja Halveren 

Aandeel 18-24-jarigen die het 
hoger secundair onderwijs 
beëindigen 

87,7 (+2,3) 82,2 
(+0,5) 

78,1 
(+1,6) 

85% Ja Verdere 
toename 

Deelname aan permanente 
vorming 

7,6 (+0,7) 6,8 
(+0,6) 

9,7 
(+2,1) 

12,5% Neen 15% 

Kinderopvang voor kinderen 
onder 3 jaar 

36,0 (+4,0) - - 33% Ja 50% 

Sluitende preventieve aanpak 
van de werkloosheid (>25 jaar) 

88,4 (-2,9) - - 100% Neen - 

Sluitende preventieve aanpak 
van de werkloosheid (<25 jaar) 

94,7 (+1,9) - - 100% Neen - 

 

                                                 
9  De Europese cijfers van ongekwalificeerde uitstroom, beëindiging hoger secundair onderwijs, deelname aan 

permanente vorming dateren van 2007 ipv. 2008 



Indicator Vlaams Gewest 
2008 (evolutie 
sinds 2000) 

België 
2008  
(evolutie 
sinds 
2000) 

EU-27 
2008 10 
(evolutie 
sinds 
2000) 

Lissabon-
doelstelling 

Behaald? Pact 2020 

Activering voor langdurig 
werklozen 

21,6 (+2,7) - - 25% Neen - 

Werkbaarheidsgraad voor 
werknemers 

54,1 - - Geen - 60% 

Werkbaarheidsgraad voor 
ondernemers 

47,7 - - Geen - 55% 

Bron: FOD Economie – ADSEI – EAK, Kind & Gezin, VDAB, VSAWSE (Bewerking Departement WSE) 

 
Verschillende Lissabondoelstellingen zullen waarschijnljk niet behaald worden. Ondanks een 3% stijging sinds 
2000, ligt Vlaanderen nog onder de 70% werkzaamheidsgraad, die als streefdoel door de EU werd 
vooropgesteld. Parallel, zullen de doestellingen van Deelname aan permanente vorming, Sluitende preventieve 
aanpak van de werkloosheid en Activering voor langdurige werklozen waarschijnlijk niet behaald worden.  
Toch behaalde Vlaanderen goede resultaten wat betreft de vermindering van de Ongekwalificeerde uitstroom en 
van het Aandeel 18-24-jarigen die het hoger secundair onderwijs beëindigen. Kinderopvang is ook verbeterd 
sinds 2000 en voldoet aan de Europese richtsnoeren. We zullen deze verschillende punten later in detail 
bespreken. 
 
Toenemende werkloosheid omwille van de economische recessie 
In het tweede kwartaal van 2009 waren er in het Vlaams Gewest 22% werkzoekenden meer dan een jaar 
voordien. De werkloosheidstoename is het sterkst bij jongeren (+38%) en allochtonen (+27%). Zij werken 
immers vaker met tijdelijke of uitzendcontracten die minder bescherming bieden tegen ontslag. Bijna de helft 
van alle nieuwe werkzoekenden is kortgeschoold, ondermeer omdat zij (net als allochtonen) vaker in de 
industriële sectoren werken die nu het zwaarst getroffen worden door de crisis. 
De daling van de allochtone en kortgeschoolde werkloosheid in de periode 2006-2008 is door de economische 
crisis vrijwel volledig teniet gedaan. De werkloosheidsdaling bij deze kansengroepen is een gevolg geweest van 
de gunstige economische conjunctuur, en niet van een structurele versterking van de positie van 
kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt. 
Hoewel het aantal jonge en hooggeschoolde werkzoekenden bijzonder sterk gestegen is, blijven zij relatief 
ondervertegenwoordigd in de werkloosheid en staan zij vooraan in de rij om weer aan de slag te gaan eens de 
economie weer aanslaat. Indien de heropleving lang op zich laat wachten dreigt echter ook voor hen een 
langdurige periode van werkloosheid. 

 
Tabel 8: Evolutie en profiel van de niet-werkende werkzoekenden (Vlaams Gewest) 

 
2de kwartaal 
2008 (gem.) 

2de kwartaal 
2009 (gem.) 

Aandeel in 
totaal  

Evolutie  
(n) 

Evolutie 
(%) 

Niet-werkende werkzoekenden 156.000 190.000 
100,0% 

+34.000 +21,7 

Jongere nwwz (-25) 27.500 38.000 20,0% +10.500 +38,4 

Oudere nwwz (50+) 45.000 48.500 25,5% +3.500 +8,1 

Allochtone nwwz 33.000 42.000 22,1% +9.000 +27,0 

Laaggeschoolde nwwz 85.000 100.500 52,9% +15.500 +18,1 

Hooggeschoolde nwwz 21.000 26.000 13,7% +5.000 +25,1 

Arbeidsgehandicapte nwwz 27.500 30.500 16,1% +3.000 +10,4 

Bron: VDAB 

Nood aan competentieversterking 
De Vlaamse arbeidsmarkt verschuift steeds meer van de industrie naar de diensten (zie ook Algemeen sociaal-
economische conjunctuur), een evolutie die nu nog versneld wordt door de economische crisis. Ook binnen 
sectoren zijn er heel wat veranderingen. De modernisering en technologisering van vele jobs vereist heel wat 
nieuwe vaardigheden van werknemers. Om dergelijke verschuivingen mogelijk te maken dienen aangepaste 
opleidingen verstrekt te worden aan werknemers, werkzoekenden en leerlingen. Een dergelijke 
competentieversterking maakt de Vlaamse arbeidsmarkt concurrentiëler en productiever, en wapent 
werkenden, studenten en werkzoekenden tegen de gevolgen van de economische crisis door hen beter en 
breder inzetbaar te maken. 
Vlaanderen staat in internationaal perspectief relatief sterk wat het initieel onderwijs betreft. In 2008 was 88% 
van de Vlaamse 18- tot 24-jarigen in het bezit van een diploma van het hoger secundair onderwijs. Echter, 
eens de schooltijd voorbij is houdt de opleiding voor te veel Vlamingen helemaal op. Zo nam in 2008 slechts 
7,6% van de Vlamingen deel aan permanente vorming11, en lopen ook de opleidingsinvesteringen van 

                                                 
10  De Europese cijfers van ongekwalificeerde uitstroom, beëindiging hoger secundair onderwijs, deelname aan permanente 

vorming dateren van 2007 ipv. 2008 
11  In de vier weken voorafgaand aan de bevraging 



bedrijven terug. In 2000 spendeerden de Belgische bedrijven nog 1,34% van hun totale loonkost aan 
opleidingen voor werknemers, in 2006 was dit gedaald tot 1,08%. De participatiegraad steeg wel licht, en 

bedroeg 33% in 2006 (op jaarbasis). De betrokken doelstellingen uit het inter-professioneel overleg, 
met name een investering van 1,9% van de loonkost in vorming en een participatiegraad van 50% 
van alle werknemers, worden dus niet behaald. Vooral in kleine ondernemingen wordt onvoldoende 
geïnvesteerd in opleidingen voor werknemers. 
Om het initieel onderwijs meer praktijkgericht te maken wordt ingezet op een verhoging van het aantal 
leerlingenstages. In het schooljaar 2006-2007 werden binnen het voltijds onderwijs ongeveer 106.000 stages 
georganiseerd voor bijna 55.000 leerlingen en in het schooljaar 2007-2008 nam dit aanbod toe tot 120.000 
stages voor 60.000 leerlingen. Naast de stages in het voltijds onderwijs worden in het deeltijds onderwijs ook 
werkervaringsplaatsen aangeboden voor de 4.000 leerlingen ingeschreven in de Syntra-leertijd en de 7.000 
leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs.  
Werkzoekenden kunnen via VDAB een Individuele Beroepsopleiding (IBO) volgen waarbij zij in een bedrijf 
opgeleid worden, en na afloop van de opleiding kunnen blijven werken. In 2008 werden meer dan 12.000 IBO’s 
opgestart, waarvan meer dan de helft voor knelpuntberoepen. Voor langdurig werkzoekenden (>24 maanden) 
biedt het werkervaringsprogramma WEP+ een langere en actievere begeleiding dan bij een IBO het geval 
zou zijn. In 2009 zijn er bijna 2.600 mensen actief in het werkervaringsprogramma WEP+. 
 
Vergrijzing van de arbeidsmarkt 
Binnen de bevolking op beroepsactieve leeftijd neemt het aandeel 50-plussers voortdurend toe terwijl het 
aantal dertigers in de komende jaren zal dalen. Dit betekent dat er in het volgende decennium vele werknemers 
uit de babyboomgeneratie met pensioen zullen gaan en dat er mogelijk onvoldoende mensen zullen klaar staan 
om hen te vervangen. Hierdoor zou het aantal werkenden reeds in 2013 kunnen dalen, ceteris paribus. De 
vergrijzing vormt echter niet enkel een kwantitatief probleem, maar plaatst de Vlaamse bedrijven ook voor de 
uitdaging om er voor te zorgen dat de kennis en de ervaring van hun oudere werknemers niet mee verloren 
gaat wanneer zij het bedrijf verlaten.  

 
Tabel 9: Bevolkingsvooruitzichten 2009-2014 (Vlaams Gewest)  

 2009 2014 Verschil 2009-2014 

Bevolking 6.192.000 6.427.000 +235.000 (+3,8%) 

Kinderen (0-14 j) 996.000 1.042.000 +46.000 (+4,6%) 

Bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 j) 4.083.000 4.149.000 +66.000 (+1,6%) 

      15-49 j 2.873.000 2.820.000 -53.000 (-1,9%) 

      50-64 j 1.209.000 1.329.000 +120.000 (+9,9%) 

Ouderen 65+ 1.113.000 1.236.000 +123.000 (+11, 1%) 

Vervangingsgraad  (15-24 j)/(55-64 j) 0,95 0,89 -0,06 

Bron: Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 (Federaal Planbureau & AD SEI) 

Sommige sectoren zijn beduidend ‘grijzer’ dan andere. Bij de overheid en in het onderwijs zijn bijna 30% van 
alle werknemers ouder dan 50, maar ook in sectoren als het goederenvervoer, de banksector en de kleding- en 
textielsectoren zijn meer dan 1 op 4 werknemers ouder dan 50 (zie tabel 1 in bijlage). In deze sectoren zullen 
in de komende jaren vele duizenden werknemers vervangen moeten worden. In sommige sectoren, zoals 
ondermeer de textielsector, dreigen hiermee ook bepaalde competenties verloren te gaan die moeilijk terug te 
vinden zijn bij werkzoekenden en schoolverlaters.  
 
De werkzaamheidsgraad stijgt te traag 
In 2008 bedroeg de Vlaamse werkzaamheidsgraad 66,5%. Van alle Vlamingen op beroepsactieve leeftijd waren 
er dus twee op drie aan het werk. De Vlaamse werkzaamheidsgraad is de laatste jaren voortdurend gestegen, 
en is hoger dan het Belgisch en Europees gemiddelde. Indien de ramingen van het te verwachten jobverlies 
realiteit worden (zie verder) zou de Vlaamse werkzaamheidsgraad in de periode 2009-2010 echter opnieuw 
kunnen dalen tot 64%.  

 
Tabel 10: Evolutie werkzaamheidsgraden, Vlaams Gewest (2003-2008) 

 2003 2007 2008 
Evolutie 
’07-‘08 

Evolutie 
’03-‘08 

Vlaams Gewest 62.9 66,1 66,5 +0,4 +3,6 

België 59.6 62,0 62,4 +0,4 +2,8 

EU-27 62,7 65,4 65,9 +0,5 +3,2 

Vlaams Gewest 

Volgens leeftijd      

15-24 jaar 32,6 31,5 31,7 +0,2 -0,9 

25-49 jaar 83,2 86,8 87,9 +1,1 +4,7 

50-64 jaar 42,1 49,3 49,1 -0,2 +7,0 



55-64 jaar 26,5 34,2 34,3 +0,1 +7,8 

Volgens opleidingsniveau12      

Laaggeschoold 44,4 44,5 42,9 -1,6 -1,7 

Middengeschoold 68,3 70,2 71,4 +1,2 +3,1 

Hooggeschoold 83,8 85,9 85,0 -0,9 +1,2 

Volgens geslacht      

Man 70,7 72,3 72,0 -0,3 +1,3 

Vrouw 55,0 59,8 60,8 +1,0 +5,8 

Arbeidsgehandicapten n.b. 42,2 n.b. - - 

Allochtonen (niet-EU-bevolking) 35,5 42,0 43,8 +1,8 +8,3 

Bron: FOD Economie – ADSEI – EAK (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) 

Hoewel de Vlaamse werkzaamheidsgraad hoger is dan het Europese gemiddelde heeft het Vlaamse Gewest een 
ruime achterstand op enkele van de ons omringende landen. Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
hebben allen een werkzaamheidsgraad van meer dan 70%. De voornaamste oorzaak van de Vlaamse 
achterstand is de lage werkzaamheidsgraad van ouderen (34,3%). Slechts 5 landen uit de EU-27 hebben een 
lagere werkzaamheidsgraad bij 55-plussers dan het Vlaamse Gewest. Bovenstaande tabel toont hoe de 
werkzaamheidsgraad van ouderen er de voorbije jaren sterk op vooruit gegaan is. Dit is voornamelijk te wijten 
aan de toegenomen arbeidsdeelname van (oudere) vrouwen. 
Naast de leeftijdskloof zijn er nog grote werkzaamheidsverschillen. Zoals gezegd neemt de 
werkzaamheidsgraad van vrouwen steeds verder toe, maar desondanks blijft er een geslachtskloof bestaan van 
meer dan 11 procentpunten. De grootste kloof is die tussen de verschillende opleidingsniveaus. 
Laaggeschoolden hebben een werkzaamheidsgraad van minder dan 45% ten opzichte van 85% bij 
hooggeschoolden, een kloof van wel 40 procentpunten. In 2008 daalde de werkzaamheidsgraad van 
laaggeschoolden ook fors, een gevolg van de economische crisis.  
De werkzaamheidsgraad van arbeidsgehandicapten en mensen met een niet-Europese nationaliteit is net hoger 
dan 40%. Deze beide kansengroepen blijven een grote achterstand behouden ten opzichte van de rest van de 
Vlaamse bevolking. De Vlaamse nationaliteitskloof is zelfs één van de grootste in gans Europa. 
 

 
Drempels voor activering 
De afgelopen 10 jaar werd er via diverse maatregelen aandacht besteed aan de financiële 
werkloosheidsvallen waardoor de financiële situatie van de meeste gezinnen merkelijk verbetert na een 
overstap van werkloosheid of leefloon naar werk. De meeropbrengst is echter beduidend lager bij een overstap 
naar halftijds werk, of wanneer men overstapt vanuit het brugpensioen. 
Voor werkzoekenden worden bijkomende drempels voor activering steeds sneller opgespoord via de sluitende 
aanpak. Sinds de ingang van het Jeugdwerkplan (1 januari 2008) worden jonge werkzoekenden sneller en 
persoonlijker opgevolgd door VDAB, zodat in een gepaste begeleiding kan voorzien worden en het risico op 
langdurige werkloosheid vermindert. Via de aanpak ‘actief 50+’ wordt ook voor oudere werkzoekenden een 
aan hun situatie aangepaste begeleiding voorzien. Ook voor andere werkzoekenden, zoals deeltijds lerenden, 
arbeidsgehandicapten, mensen met medische, mentale, psychische en psychiatrische problemen, zijn er 
aangepaste programma’s. Deze meer op maatwerk gerichte aanpak boekte reeds goede resultaten, maar dient 
ook verder geëvalueerd en bijgeschaafd te worden. 
 
De economische crisis beheerst de arbeidsmarkt 
Volgens officiële ramingen13 zal de economische activiteit in 2009 met ongeveer 3,2% dalen en zou de 
economische groei in 2010 maar net uit de negatieve cijfers blijven. In 2010 zouden er in het Vlaams Gewest 
60.000 jobs minder zijn dan voor de crisis. 
Op basis van de momenteel beschikbare gegevens, ligt het dieptepunt van de crisis in het eerste kwartaal van 
2009. Het aantal faillissementen en collectieve ontslagen piekte, waardoor duizenden werknemers in de 
werkloosheid belandden. In het tweede kwartaal van 2009 kregen de bedrijven opnieuw wat vastere grond 
onder de voeten en stabiliseerde het aantal faillissementen en de toevloed van nieuwe werkzoekenden (zie 
tabel). Het aantal vacatures daalt echter nog steeds, en de tijdelijke werkloosheid blijft torenhoog. De bedrijven 
zijn nog niet klaar om opnieuw mensen aan te werven, waardoor de kansen op werk voor werkzoekenden 
beduidend schaarser zijn dan voorheen. Gelet op de werkgelegenheidsevolutie bij voorgaande economische 
crisissen wordt verwacht dat het nog twee of drie jaar kan duren vooraleer de arbeidsmarkt zich volledig van 
deze schok hersteld heeft.  
De economische crisis heeft de industriële sectoren het eerst en het zwaarst getroffen. Vooral de textiel- en de 
metaalsector kregen een bijzonder grote schok te verwerken. In de commerciële dienstensectoren verloopt de 
crisis wat geleidelijker, maar lijkt ze ook langer aan te houden. In tegenstelling tot de industrie zijn er in de 
diensten minder tekenen van herstel zichtbaar. De publieke diensten zijn weinig conjunctuurgevoelig en hebben 
voorlopig weinig invloed van de crisis ondervonden. 

                                                 
12  Laaggeschoold: (1) maximaal tweede graad van het secundair onderwijs, (2) middengeschoold: derde of vierde graad van 

het secundair onderwijs, en (3) hooggeschoold: minimaal hoger onderwijs. 
13  Ramingen door het Federaal Planbureau, de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en de Nationale Bank van België. 



Tabel 11: Evolutie van de conjunctuurindicatoren (Vlaams Gewest) 

 
1ste kwartaal 
2009 

Evolutie  
1ste kwartaal 
2008 

2de kwartaal 
2009 

Evolutie  
2de kwartaal 
2008 

Niet-werkende werkzoekenden 189.000 +14,4% 190.000 +21,7% 

Instroom in werkloosheid vanuit werk14 21.500 +23,9% 16.500 +7,5% 

Tijdelijke werkloosheid (in dagen)15 1.422.000 +140,7% 1.042.500 +156,4% 

Uitzendactiviteit (federgon-index) 200,9 -24,5% 189,00 -27,1% 

Ontvangen vacatures 20.000 -17,7% 19.500 -19,4% 

Faillissementen 1.370 +40,6% 1.226 +16,5% 

Collectieve ontslagen16 7.099 +1270% 6.536 +753% 

Bron: VDAB, RVA, Federgon, Graydon en Nationale Bank van België 

Gedurende het tweede kwartaal, waren er in Vlaanderen 190.000 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een 
stijging van 22% in vergelijking met dezelfde periode in 2008. In juni 2009 waren er 195.309 werklozen in 
Vlaanderen (14,5% stijging op maand basis). In juli, was de werkloosheidsgraad 7,79% (8,43% bij vrouwen 
tegen 7,26% bij mannen) (cijfers VDAB).  
Sinds begin 2008 kende de uitzendactiviteit in Vlaanderen een aanzienlijke achteruitgang die zich versterkt 
verderzette in het eerste kwartaal 2009. De terugval in gepresteerde uren bedroeg maar liefst -26,88% (Q/Q-
4). De activiteit in het bediendensegment liep terug met -10,34%, terwijl dit cijfer in het arbeiderssegment 
uitkwam op - 36,43%. Ook op kwartaalbasis liep de activiteit terug. Het globaal beeld laat een daling van -
3,51% zien. Dit was het resultaat van een achteruitgang in zowel het bediende- als het arbeiderssegment. Bij 
de bedienden bedroeg de daling in de activiteit -2,07% t.o.v. een daling van -4,43% in de activiteit bij de 
arbeiders (Federgon, kwartaalnota uitzendarbeid). 

 
 
Figuur 1: Uitzendarbeid in Vlaanderen (aantal uren) 

 
Bron: Federgon 

In juni was er op maandbasis een lichte toename van de activiteit in de uitzendsector, namelijk met +0,26% 
ten opzichte van de maand mei (op basis van voor seizoen en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Het 
aantal gepresteerde uren uitzendarbeid steeg met +0,79% in het arbeiderssegment. In het bediendesegment 
werd daarentegen een daling met -0,37% opgetekend. In vergelijking met de maand juni van vorig jaar viel 

                                                 
14  Gemiddeld aantal nieuwe werkzoekenden die voordien aan het werk waren, per maand. 
15  Gemiddeld aantal tijdelijke werkloosheidsdagen per maand. 
16  Het aantal werknemers waarvoor het collectief ontslag aangekondigd werd.  



het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid terug met -26,24%. De activiteit ging met -16,32% achteruit in het 
bediendesegment. In het arbeiderssegment was er een daling met -32,34%, d.i. een verbetering ten opzichte 
van de daling met -37,51% opgetekend in mei (bron: Perscommuniqué Federgon– 28/07/2009). 

1.3. Is er meer of minder innovatie? 

Conclusies m.b.t. innovatie 

� Daling van de private O&O uitgaven en lichte stijging van de publieke O&O bestedingen, samen 
evenwel onvoldoende om de Europese doelstellingen te bereiken. 

� Stijging van de rechtstreekse overheidssteun aan bedrijven voor innovatie. 
� Flinke stijging van het aandeel hoger afgestudeerden in wiskunde, wetenschappen en technologie 

de voorbije jaren. 
� Trend voor het aantal EPO-octrooien aangevraagd vanuit België en Vlaanderen, duidelijk positief en 

stijgend. 
� Penetratie van ICT en internet in huishoudens en bedrijven blijft toenemen. Op het vlak van e-

government loopt Vlaanderen achter op het Europese gemiddelde. 

 
 
 
Uitgaven voor Onderzoek en ontwikkeling 
De evolutie van de inspanningen m.b.t. onderzoek en ontwikkeling (O&O) in Vlaanderen wordt 
weergegeven in onderstaande figuur. We maken onderscheid tussen private17, publieke18 en totale19 uitgaven 
voor O&O.  

 
Figuur 2: O&O intensiteit -  internationale vergelijking 20 
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* Gewestbenadering: uitgaven van universiteiten en hogescholen gefinancierd door de Vlaamse overheid in het Brussels 
Hoofdstedelijke Gewest zijn niet in aanmerking genomen. 
(s) = Eurostatschatting 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 

                                                 
17  BERD = Expenditures on R&D in the Business Enterprise Sector = bedrijfsbestedingen voor O&O inclusief de bestedingen 

van de collectieve onderzoekscentra 
18  nonBERD = alle overige bestedingen (van de overheid en non-profit organisaties) voor O&O 
19  GERD = Government Expenditures for Research & Development = bruto binnenlandse uitgaven voor O&O (van overheid 

en van privé samen) 
20  Gegevens van 2005, behalve: Japan (2003), USA (2006), Finland (2006), Nederland (publiek en totaal 2004). 



Met 1,46% (% van het BBP) private investeringen in 2005 komt Vlaanderen boven het EU-gemiddelde uit 
(EU15: 1,22%, EU25: 1,16%). Voor de publieke uitgaven O&O is het beeld anders. De publieke O&O uitgaven 
bedragen in 2005, 0,63% van het BBP. Hiermee scoort Vlaanderen onder het EU-15 gemiddelde (0,68%) en 
ver onder de koplopers Finland, Zweden en Denemarken. Met z’n scores blijft Vlaanderen onder de Europese 
doelstellingen namelijk: 2% van het BBP voor de private O&O uitgaven en 1% voor de publieke bestedingen. 
Als we een evaluatie maken over de tijd, zien we dat de totale O&O uitgaven (publiek + privaat) tussen 2003 
en 2005 ongeveer constant gebleven zijn. De private uitgaven liepen enigszins terug (1,51% van het BBP in 
2002), terwijl de publieke uitgaven licht zijn toegenomen. Als we de publieke uitgaven meer in detail 
beschouwen kunnen we ze indelen in drie categorieën: onderzoek & ontwikkeling, onderwijs & vorming en 
wetenschap & technologie. De uitgaven voor wetenschap & technologie bleven de voorbije jaren constant, de 
bestedingen voor onderwijs & vorming kenden een lichte stijging terwijl de uitgaven voor onderzoek & 
ontwikkeling jaarlijks een flinke sprong maken. In 2008 bedroegen de algemene publieke uitgaven in totaal 
1.681 miljoen euro, wat 7,7% groei is in vergelijking met 2007. 

 

 
Figuur 3: Vlaamse bijdrage in GBAORD (Government Budget Appropriations or Outlays for Research & 
Development) 

596
625

711
771

821

899

968 953

1051

454 464 482 498 504 518 533 531 551

77 77 75 67 68 72 75 78 79

0

200

400

600

800

1000

1200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M
il
jo

e
n

 E
U

R

Onderzoek & Ontwikkeling
Onderwijs & Vorming

Wetenschap & Technologie
 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 

Steun aan bedrijven 
De rechtstreekse steun aan bedrijven voor O&O bedraagt in 2008 110.042 mln. EUR (zie onderstaande 
tabel). De steun ligt ruim boven het bedrag dat in 2005 werd ingezet, zijnde 85.485 mln. euro. 
 
Tabel 12: Steun aan bedrijven (IWT) 

 

Rechtstreekse steun 
aan bedrijven voor O&O 
toegekende subsidie + 
lening) - miljoen EUR 

Aantal ondersteunde 
projecten 

 2005 2008 2005 2008 

O&O bedrijfsprojecten 71.723 93.415 116 134 

KMO 13.762 16.627 226 207 

Totaal 85.485 110.042 342 341 

Bron: Jaarverslagen IWT 2005 en 2008 

 
 



Afgestudeerden in wiskunde, wetenschappen en technologie 
De belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van de kenniseconomie is het arbeidspotentieel op het vlak 
van O&O. Als indicatoren hiervoor worden vaak de scholing van de beroepsbevolking gebruikt en meer bepaald 
van ‘kenniswerkers’. Hieronder brengen we het aandeel van W&T gediplomeerden (wiskunde, wetenschappen 
en technologie) in kaart. 
 
 
Figuur 4: Aandeel hoger afgestudeerden in wiskunde, wetenschappen en technologie t.o.v. de leeftijdsgroep 20 tot 
en met 29 jaar 
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Bron: Eurostat 

In 2007 heeft 14 op 1.000 van de 20-29-jarigen (referentiepopulatie op de typische leeftijd van 
afstuderen) in België een hoger onderwijsdiploma in wiskunde, wetenschappen en technologie op 
zak. Daarmee scoort België boven het EU-gemiddelde van 13,4 (zie bovenstaande grafiek). In 
België is dit aandeel sinds 2000 gestaag gestegen (9,7 in 2000), minder spectaculair dan in landen 
als Portugal, maar wel sterker dan het EU-gemiddelde. 
 
Octrooiaanvragen 
Zoals blijkt uit  
 
Figuur 5, is de trend voor het aantal aangevraagde EPO-octrooien (European Patent office) in België en 
Vlaanderen, duidelijk positief en stijgend. Tegelijkertijd zien we na 1999 een zekere stagnatie optreden in het 
aantal aangevraagde octrooien zowel voor Belgische als voor Vlaamse octrooien, met name voor de periode 
2001/2002. Vanaf 2003 stijgen de cijfers opnieuw. Uiteraard moeten we hierbij voor de jaren na 2005 rekening 
houden met de EPO-publicatiepraktijk (waarbij octrooiaanvragen pas bekend gemaakt worden 18 maanden na 
de aanvraag van het octrooi), wat de daling in aantallen verklaart die optreedt in 2006 en vooral 200721  

 
 

                                                 
21  De data gebruikt voor deze analyses hebben betrekking op octrooi-aanvragen opgenomen in de Patstat versie April 2008 

(publicatiedatum einde 2007). 



 
Figuur 5: Aangevraagde EPO-octrooien in Vlaanderen (1992-2007) 

 

Bron: Vlaams Indicatorenboek 2009 

Uit de internationale vergelijking blijkt een significante toename van octrooigedrag voor nagenoeg alle voor 
Vlaanderen en België relevante ‘referentie’-landen22. Binnen de referentiegroep bekleedt België een tiende 
plaats en Vlaanderen een achtste plaats voor wat betreft het aantal EPO-aanvragen (per miljoen inwoners). De 
rangschikking wordt aangevoerd in respectievelijke volgorde door Zwitserland, Luxemburg, Nederland, Zweden, 
Finland, Duitsland en Oostenrijk. Vlaanderen situeert zich hier in de buurt van Oostenrijk (positie 7/8) (bron: 
Vlaams indicatorenboek 2009). 
 
Gebruik van ICT 
ICT vormt de ruggengraat van de kenniseconomie. De Vlaamse Regering wenst Vlaanderen uit te bouwen tot 
een vooruitstrevende informatiemaatschappij. 
Het aandeel van de Vlamingen dat internet gebruikt, evolueerde in de periode 2005-2007 van 60% naar 65%. 
In 2007 had 68% van de Vlaamse huishoudens een internetaansluiting en datzelfde percentage gebruikte het 
internet minstens één keer per week. E-government wordt bijvoorbeeld door 17% van de Vlamingen (tegen 
18% in 2005) gebruikt. Wat e-commerce betreft zoekt 61% van de Vlamingen op het internet informatie over 
goederen en diensten (VRIND 2009). 
 
 
Tabel 13: ICT Infrastructuur in Vlaamse bedrijven 

   ICT Infrastructuur (2007) 

  Werknemers EU27 EU15 
Brussels 
Gewest 

Vlaams 

Gewest 
Waals 

Gewest 

Internetgebruik >=10 93,0 95,0 96,3 97,2 95,9 

 5-9    94,9 93,6 92,0 

Breedbandverbinding >=10 77,0 82,0 86,7 85,6 87,8 

 5-9    81,1 75,7 78,1 

Intranet >=10 35,0 36,0 55,2 42,8 40,4 

 5-9    34,0 26,3 23,5 

Extranet >=10 16,0 18,0 36,9 27,1 26,8 

 5-9    25,9 17,8 16,7 

Website >=10 63,0 66,0 75,6 73,3 65,7 

  5-9     60,4 58,8 45,3 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 

                                                 
22 Naast de EU-15 wordt ook vergeleken met de VS, Japan, Korea, Canada en Zwitserland. De gekozen referentielanden samen staan in voor 
95% van de octrooiactiviteiten; m.a.w. ook binnen een mondiale rangschikking behouden België en Vlaanderen hun positie (bron: Vlaams 
indicatorenboek 2009). 



Bij de bedrijven met minstens tien werknemers en met hun zetel in het Vlaams Gewest, is de dekking hoger 
dan bij de huishoudens. Alle bedrijven gebruiken internet en 85,6% heeft een breedbandverbinding. Vlaamse 
bedrijven behoren bij de Europese top wat de penetratie van intranet en extranet betreft. Voor bedrijfswebsites 
is er een extra inspanning nodig om bij de Europese top te behoren. Een website is een machtig wapen om 
nieuwe klanten aan te trekken aangezien bijna de helft van de Vlamingen op het internet op zoek gaat naar 
informatie over goederen en producten (Studiedienst Vlaams Regering, cijfers 2007). 

 
Tabel 14: ICT-toepassingen in Vlaamse bedrijven 

 ICT Toepassingen (2007) 
bedrijven met minstens 10 werknemers 

  EU27 EU15 
Brussels 
Gewest 

Vlaams 

Gewest 
Waals 

Gewest 

e-government 65,0 66,0 52,2 50,7 52,0 

e-commerce 15,0 17,0 20,0 16,7 19,2 

e-learning 23,0 21,0 29,9 22,0 27,7 

Telewerken 21,0 23,0 52,0 33,0 28,0 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 

Vlaamse bedrijven met tien werknemers doen het even goed of zelfs beter dan het Europese gemiddelde wat 
betreft e-commerce en e-learning. Wat betreft e-government is er een inhaaloperatie nodig om op het 
Europees gemiddelde te komen. Opmerkelijk: het gebruikt van e-government in Vlaanderen is meer dan 10% 
gedaald in de periode 2005-2007. 

1.4. Is er meer of minder ondernemerschap? 

 
Conclusies m.b.t. ondernemerschap 

� Daling van de Total Entrepreneurial Activity-index (significant onder het niveau van onze 
buurlanden). Positief is wel de lichte toename van het aantal oprichtingen als percentage van het 
aantal bestaande ondernemingen 

� Het aandeel ‘gazellen’ blijft constant tussen 2003 en 2006 maar we noteren wel een algemene 
negatieve trend sinds 2000. 

� Positieve trend inzake risicokapitaal ondanks een daling tussen 2006 en 2007. 
� De economische crisis sinds medio 2008 vertaalt zich in beduidend meer faillissementen en minder 

oprichtingen van ondernemingen het laatste jaar. 

 
Het is bekend dat België en Vlaanderen m.b.t. ondernemerschap geen hoge ogen gooien. Het goede nieuws is 
dat oprichtingsquote23 in Vlaanderen tussen 2004 en 2008 licht steeg (7,1% in 2008 tegen 6,8% in 2004).  
Toch blijft er nog een hele weg af te leggen, wat blijkt uit de graad van ondernemerschap, weergegeven aan de 
hand van de TEA-index.24 In 2008 bedroeg de TEA-index in Vlaanderen 3% tegenover 3,71% in 2005. Daarmee 
gaan we nog verder weg van de scores van onze buren (Duitsland 3,8%, Frankrijk 5,6%, Nederland 5,2% en 
Verenigd Koninkrijk 5,9%). 
Een specifieke indicator m.b.t. ondernemerschap is ook het aantal gazellen of snelgroeiende ondernemingen. 
Deze dragen sterk bij tot de dynamiek in de economie, zijn veelal dragers van innovatie en vernieuwing, 
creëren veel werkgelegenheid en hebben een voorbeeldfunctie voor andere (startende) ondernemingen. Deze 
ondernemingen met een omzetgroei van 100% over vier opeenvolgende jaren, vertegenwoordigden in 2006 
11,2% van het totale aantal middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Dit percentage is dezelfde als 
in 2003 maar kende schommelingen over de jaren (7,9% in 2005, 11,9% in 2004). Toch noteren we wel een 
algemene daling sinds 2000 (13,3% gazellen).  
Ook de beschikbaarheid van risicokapitaal (venture capital) is belangrijk voor startende en vooral 
snelgroeiende ondernemingen. Het aandeel investeringen met venture capital bedroeg in 2007 echter maar 
0,10% van het Belgische BBP. Met deze score ligt België in het Europese gemiddelde. Ondanks een afname van 
het risicokapitaal tussen 2006 en 2007 is de trend op langere termijn (2000 en 2007) eerder positief.  

 
 
 
 

                                                 
23  Aantal oprichtingen als percentage van het aantal bestaande ondernemingen. 
24  Total Entrepreneurial Activity-index = % van de ondervraagde volwassen bevolking dat verklaart betrokken 

te zijn bij de opstart van een zaak of dat een zaak runt jonger dan 42 maanden. 



 
Tabel 15: Venture capital in Europa 

 
Internationale vergelijking van 'venture capital' 

investeringen in % BBP 

 2007 2006 2000 

België 0,10% 0,17% 0,04% 

Denemarken 0,09% 0,08% 0,11% 

Duitsland 0,04% 0,04% 0,03% 

Finland 0,21% 0,09% 0,13% 

Frankrijk 0,08% 0,11% 0,09% 

Ierland 0,06% 0,05% 0,06% 

Italië 0,02% 0,07% 0,05% 

Nederland 0,11% 0,09% 0,10% 

Noorwegen 0,13% 0,09% 0,12% 

Oostenrijk 0,02% 0,04% 0,05% 

Portugal 0,07% 0,05% 0,08% 

Spanje 0,09% 0,10% 0,13% 

VK 0,24% 0,51% 0,16% 

Zweden 0,22% 0,23% 0,14% 

Zwitserland 0,14% 0,13% 0,05% 

Europa 0,10% 0,15% 0,08% 

Bron: Vlaams indicatorenboek 2009 

Ook in dit hoofdstuk kunnen we niet naast de gevolgen kijken van de economische crisis. Onderstaande 
figuur geeft een beeld van het aantal opgerichte bedrijven in Vlaanderen tussen januari 2008 en juli 2009 en 
de falingen gedurende dezelfde periode. 
Figuur 6: Oprichtingen en falingen in Vlaanderen 
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Bron: Grayon, augustus 2009 

Voor alle maanden van 2009 waarvoor gegevens beschikbaar zijn, is het aantal falingen hoger dan gedurende 
dezelfde maand in 2008, al is er een status quo in juli. In omgekeerde zin ligt het aantal oprichtingen 
gedurende het eerste semester van 2009 (totaal 18.929) systematisch lager dan in 2008 (totaal 22.391). 
 
 
 



1.5. Is er een verbetering van de infrastructuur? 

Conclusies m.b.t. infrastructuur 

� Significante toename van het aantal ingenomen bedrijventerreinen, bijgevolg daling van de voorraad 
niet-bezette oppervlakte; 

� Drastische daling van het aantal verkeersdoden; 
� Hoge intensiteit van het vervoernetwerk: water, spoor en autosnelweg; 
� Daling van het totale tonnage vervoer in de Vlaamse luchthavens, sterke stijging van de 

zeehaventraffiek; 
� Het wagenpark, het wegverkeer, het aantal afgelegde kilometers alsook het aantal 

personenkilometers nemen gestaag toe. 

 
Bedrijventerreinen 
Het aantal ingenomen ha bedrijventerreinen is tussen 2005 en 2008 significant gestegen, met 14,7 % (van 
30.309 ha naar 34.774 ha). Het grootste deel daarvan (84%) is niet nieuw gerealiseerd, maar kan verklaard 
worden vanuit een inname van beschikbare terreinen. Dat betekent vanzelfsprekend wel dat de ‘voorraad’ van 
niet-bezette terreinen de voorbije jaren flink is terug gelopen. 

 
Tabel 16: Vlaamse bedrijventerreinen 

Oppervlakte van de Vlaamse bedrijventerreinen (in hectaren) 

 2008 (a) (b) 2005 (a) 

  Ingenomen 
Niet-

bezette 
Totaal Ingenomen 

Niet-
bezette 

Totaal 

Antwerpen 8622 1241 9864 7919 1978 9896 
Limburg 8123 1849 9972 7860 2012 9872 
Vlaams-Brabant 4299 514 4813 3735 1083 4817 
Oost-Vlaanderen 6738 846 7584 4565 2390 6956 
West-Vlaanderen 6992 862 7854 6231 1584 7815 
Totaal 34774 5312 40086 30309 9047 39356 

(a) exclusief haventerreinen; (b) wijziging methodologie, o.a. exacte toekenning percelen aan gemeenten overeenkomstig 
gemeentebegrenzingen. 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering 

Mobiliteit en bereikbaarheid 
Wat de fysische ontsluiting van Vlaanderen betreft, duidde de Vlaamse Overheid in het ontwerp 
Mobiliteitsplan (2001) 25 belangrijke missing links aan op het hoofdwegennet en de primaire wegen categorie I. 
Het gaat om ontbrekende schakels in het Vlaamse netwerk van verbindende wegen. De realisatie ervan 
verloopt moeizaam. Slechts twee knelpunten werden reeds weggewerkt.25 
Het aantal verliesuren op het Vlaamse hoofdwegennet26 representeert in 2008 ongeveer 4,8% van het totale 
aantal gereden uren. Het is in Brussel dat men de meeste tijd in het verkeer verliest terwijl Antwerpen in het 
gemiddelde zit. Sinds 2001, kende deze bereikbaarheidsindicator enkele schommelingen maar geen duidelijk 
positieve of negatieve trend. 
 
Tussen 2000 en 2007 kende Vlaanderen een drastische daling van het aantal verkeersdoden per miljoen 
inwoners: -41 % (van 146 tot 86). Met deze score doet Vlaanderen het even goed als EU27 maar scoort onder 
de EU15 gemiddelde (86 doden per miljoen inwoners).  
Vlaanderen is goed ontsloten via diverse modi, beter dan de buurlanden: 

� Een relatief uitgebreid waterwegennetwerk: 1.038 kilometers (constant sinds 1995). Dit netwerk is 
gekenmerkt door een hoge dichtheid (0,78 km per km²). Binnen Europa toont enkel Nederland een 
hoger dichtheidsniveau. 

� Een samengepakt spoornetwerk met een dichtheidsgraad hoger dan alle andere Europese landen. 
Sinds eind de jaren 1990 is het netwerk nog licht uitgebreid. 

� Het autosnelwegennetwerk kent ook een uitbreiding sinds de jaren 2000. Ook beschikt Vlaanderen 
over één van de dichtste netwerken van autosnelwegen. Enkel Nederland is binnen Europa nog 
intensiever ontsloten via de weg. 

� Vier luchthavens: Zaventem, Deurne, Oostende en Wevelgem. 
� Verschillende zeehavens (Zeebrugge, Gent, Waaslandhaven, Antwerpen), waarbij Antwerpen de 

tweede haven is van Europa en de vierde van de wereld. 
 
Onderstaande figuur geeft een mooi overzicht van de trafiek voor elk van deze modi. De meest opvallende 
bevindingen: 

                                                 
25  Bron: http://wegen.vlaanderen.be/wegen/missinglinks/ 
26   Bron: Studiedienst Vlaams Regering, exclusief R1 Antwerpen 



� Na een periode van jaarlijkse stijging (2003-2007) daalde de tonnage vervoer via de Vlaamse 
luchthavens met meer dan 16% tussen 2007 en 2008. Het passagiersvervoer daarentegen steeg met 
bijna 4% tussen 2007 en 2008 in de Vlaamse luchthavens (Wevelgem inbegrepen).  

� De zeehaventraffiek is opvallend sterk gestegen is sinds 1999.  
� Het aantal luchthavenpassagiers bleef nagenoeg constant. 
� Het wagenpark, het wegverkeer, het aantal afgelegde kilometers alsook het aantal personenkilometer 

zijn licht toegenomen. 

 
Figuur 7: Mobiliteitsindicatoren in Vlaanderen 

 
Bron: VRIND 2009 

1.6. Tonen onze steden meer vitaliteit? 

Conclusies m.b.t. steden 

Met betrekking tot de steden krijgen we een gemengd beeld. Enerzijds een aantal positieve evoluties: 

� Stadsvlucht gekeerd: alle steden, behalve Kortrijk, kennen een positieve bevolkingsevolutie sinds 
1999 (4,2% populatie aangroei in de 13 grote steden tegen 4% in Vlaanderen). 

� De werkgelegenheidsgraad in de steden (het aantal jobs) ligt opmerkelijk hoger dan het Vlaams 
gemiddelde.  

� De oprichtingsratio van bedrijven is stijgend en hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 

Anderzijds blijven de steden kampen met een aantal hardnekkige problemen: 

� De werkloosheid in de steden is opmerkelijk hoger dan het Vlaams gemiddelde. In de periode 2005 
tot 2007 daalde de werkloosheidsgraad in de 13 centrumsteden met 23%. Positief, doch minder sterk 
dan de daling op Vlaams niveau (29%).  

� Sinds 2000: stijgende trend van het aandeel alleenstaanden met een fiscaal inkomen beneden de 
kritische grens 

� Lager inkomensniveau 
� Uitsluiting op de arbeidsmarkt: arbeidsplaatsen worden ingevuld door mensen die niet in de stad 

wonen en binnen de groep werklozen valt zeker ook de hoge concentratie van allochtone werknemers 
op. 

 
Ongeveer een kwart van de Vlaamse bevolking woont in één van de 13 centrumsteden. 
In 2007 kenden alle steden met uitzondering van Kortrijk en Oostende een positieve bevolkingsaangroei. De 
stadsvlucht is in de meeste steden (behalve Genk, Kortrijk en Brugge) gestopt. Deze positieve evolutie is vooral 
toe te schrijven aan een groter aantal inwijkingen vanuit het buitenland. Sinds 1999 is Kortrijk de enige stad 
met een negatieve bevolkingsevolutie (-1,3%). Gent kende met 5,9% de sterkste bevolkingsgroei de voorbije 
jaren. 
In 2008 ligt de werkloosheidsgraad (het aandeel werklozen in de beroepsbevolking) in de centrumsteden 
overwegend hoger dan het Vlaamse gemiddelde (5,9%). Enkel Roeselare (4,7%) en Brugge (4,9%) hebben een 
werkloosheidsgraad beneden het Vlaamse gemiddelde. Antwerpen scoort het hoogste (12%) gevolgd door Genk 
(10%) en Gent (10%). Turnhout en Oostende hebben een werkloosheidsgraad rond de 9%. De overige steden 
hebben een werkloosheidsgraad tussen de 6% en 8%. 

 



Tabel 17: Werkloosheidsgraad in de Vlaamse steden 

  Werkloosheidsgraad in de 13 centrumsteden (%) 

  

Evolutie 
Aug. 2008 -

2009 

Evolutie 
2005-2008 

2008 2007 2006 2005 2003 2000 

Aalst +1,52 -2,22 7,2% 7,2% 8,3% 9,4% 9,1% 7,9% 

Antwerpen +3,06     -4,57 12,0% 12,9% 15,4% 16,6% 15,2% 12,2% 

Brugge +0,92 -2,37 4,9% 5,3% 6,6% 7,3% 6,9% 6,6% 

Genk +3,73 -6,80 10,0% 11,0% 14,2% 16,8% 16,6% 12,3% 

Gent +2,20 -4,34 10,0% 10,4% 12,7% 14,3% 13,6% 11,6% 

Hasselt +1,06 -3,35 7,1% 8,0% 9,5% 10,4% 9,3% 7,1% 

Kortrijk +2,22 -2,37 6,4% 6,7% 8,1% 8,8% 8,3% 6,1% 

Leuven +1,06 -3,00 6,0% 6,6% 8,1% 9,0% 8,7% 7,1% 

Mechelen +1,69     -3,94 7,9% 8,6% 10,6% 11,9% 11,1% 8,0% 

Oostende +2,09 -3,44 9,1% 9,2% 11,2% 12,5% 11,9% 10,6% 

Roeselare +1,22 -2,46 4,7% 5,0% 6,4% 7,1% 6,3% 4,7% 

Sint-Niklaas +1,40 -2,33 6,6% 6,8% 8,1% 8,9% 8,6% 7,3% 

Turnhout +2,12 -2,95 9,1% 9,5% 11,8% 12,1% 11,2% 9,2% 

         
Vlaams 
Gewest +1,36 -2,61 5,9% 6,4% 7,8% 8,5% 7,7% 6,4% 

Bron: VDAB 

Tussen 2005 en 2008 is de Vlaamse werkloosheidsgraad met 2,61% gedaald. Ook in alle 13 steden is de 
werkloosheidsgraad gedaald. Toch blijkt dat in Aalst (-2,2), Brugge en Kortrijk (-2,37), Roeselaere (-2,46) en 
Sint-Niklaas (-2,33) de werkloosheidsgraad minder dan in Vlaanderen daalde.  
De recente economische crisis heeft een zware impact op de Vlaamse arbeidsmarkt gehad. In Vlaanderen is de 
werkloosheidsgraad tussen augustus 2008 en augustus 2009 met 1,36% gestegen. In het verlengde hiervan, 
stijgt de werkloosheid in alle grote steden, sterker dan het Vlaamse cijfer. Enkel Brugge, Hasselt, Leuven, 
Roeselaere en Sint-Niklaas blijven onder het Vlaamse stijgingspercentage.  
Kijken we naar het aandeel laaggeschoolden onder de niet - werkende werkzoekenden, dan ligt het 
aandeel het hoogst in Aalst, Genk en Sint-Niklaas (+ 60%). In Leuven ligt het aandeel (40,7%) ver beneden de 
cijfers van de andere steden. 

 
Tabel 18: Aandeel (%) laaggeschoolden onder de niet-werkende werkzoekenden 

  

Aandeel (%) laaggeschoolden onder de niet-werkende 
werkzoekenden 

  2008 2007 2005 2003 2000 

Aalst 60,6% 58,2% 61,7% 62,6% 67,5% 

Antwerpen 56,1% 55,1% 55,3% 56,5% 61,0% 

Brugge 52,7% 50,6% 51,2% 53,3% 58,9% 

Genk 62,1% 62,4% 61,7% 63,3% 65,5% 

Gent 51,0% 48,4% 49,5% 51,9% 56,1% 

Hasselt 49,2% 49,2% 47,9% 47,7% 57,2% 

Kortrijk 55,7% 56,2% 54,0% 55,5% 61,4% 

Leuven 40,7% 38,3% 38,0% 34,7% 44,4% 

Mechelen 56,5% 55,5% 57,1% 58,0% 64,4% 

Oostende 57,8% 57,9% 59,9% 63,9% 66,8% 

Roeselare 54,7% 57,4% 56,8% 61,4% 62,4% 

Sint-Niklaas 60,1% 60,5% 59,1% 60,5% 66,0% 

Turnhout 58,4% 56,8% 57,5% 60,9% 65,8% 

      

13 steden 54,8% 53,6% 54,0% 55,5% 60,3% 
Vlaams 
 gewest 53,5% 52,7% 53,2% 53,5% 59,1% 

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering (berekeningen IDEA Consult) 

Tussen 2007 en 2008 is dit aandeel gestegen in Vlaanderen in de centrumsteden maar we noteren toch een 
dalende trend sinds 2000.  
Tegenover de hoge werkloosheidsgraad staat dat de werkgelegenheidsgraad in de steden (96%) opmerkelijk 
hoger ligt dan in Vlaanderen (65%), wat de belangrijke rol aantoont van de steden in de totale 
werkgelegenheid. In weerwil van verhuisbewegingen en van de inplanting van grote bedrijfsvolumes in de rand 



van de stad, blijven de steden dus de grootste aanbieders van arbeidsplaatsen. De arbeidsmarktparadox geeft 
echter aan dat dit gepaard gaat met een hoge werkloosheid, die in sommige steden bijzonder geconcentreerd 
is. De arbeidsplaatsen worden dus ingevuld door mensen die niet in de stad wonen. De ruimtelijke spreiding 
van bedrijven verzwakt de al zwakke positie van werklozen in de steden nog meer. Binnen de groep werklozen 
valt zeker ook de hoge concentratie van allochtone werknemers op. Dat wijst op een duidelijke uitsluiting op de 
arbeidsmarkt, waarvan de gevolgen in steden zichtbaar zijn. 
Wat de werkzaamheidgraad betreft valt de vrij slecht situatie op van de grote steden (in het bijzonder Genk 
en Oostende) in vergelijking met Vlaanderen. De gemiddelde werkzaamheidgraad in de 13 steden ligt meer dan 
3% hoger dan het Vlaamse niveau (69,2%) en is maar met 1% gestegen tussen 2005 en 2007 in vergelijking 
met een 1,4 stijging in Vlaanderen. Aalst, Brugge en Roeselaere hebben een werkzaamheidgraad boven de 
70%.  
Ook het mediaaninkomen (het inkomen van de middelste waarneming na rangschikking volgens toenemend 
bedrag) ligt in de meeste centrumsteden (9) in 2003 lager dan het Vlaams gemiddelde (19.313). Oostende 
(16.144) en Genk (17.157) hebben het laagste mediaaninkomen terwijl Aalst (20.551) en Leuven het hoogste 
hebben.  
Het mediaaninkomen kan ook gebruikt worden als armoede-indicator. Het aandeel aangiften van een fiscaal 
inkomen onder de 60% van het mediaaninkomen ligt in de steden in 2006 vooral voor alleenstaanden hoog. 

 
 
Figuur 8: Aandeel (%) inkomens van alleenstaanden onder de 60% van het mediaaninkomen 

 
Bron: Stadsmonitor 

In het aanslagjaar 2006 ligt het aandeel aangiftes beneden de 60%-inkomensgrens tussen minimum 20% 
(Oostende) en maximaal 27% (Leuven). In deze steden ligt het mediaaninkomen ook het laagst (in Oostende) 
en het hoogst (in Leuven). Bij de andere steden is de link tussen de hoogte van de kritische grens en het 
aandeel alleenstaanden dat onder 60% van deze grens valt, niet zo rechtlijnig. Ook in Mechelen en Hasselt ligt 
het aandeel boven 23%. De andere steden schommelen tussen 21 en 23%.  
Sinds 2000 zien we vooral een stijgende trend van het aandeel alleenstaanden met een fiscaal inkomen 
beneden de kritische grens. Tussen 2000 en 2003 zijn er een aantal steden waar het aandeel lichtjes daalt, 
maar deze daling gaat volledig teniet door de stijging tussen 2003 en 2006. Opvallend is de stijging van het 
aantal alleenstaanden en de lichte daling van het aantal gezinnen doorheen de jaren in alle steden (bron: 
Stadsmonitor). 



 

1.7. Wat is de toestand van ons leefmilieu? 

Conclusies m.b.t. leefmilieu 

� Totaal gebruik van primaire grondstoffen in Vlaanderen stijgt (één van de slechtste scores van de 
EU15) 

� Doelstelling van zuiveringsgraad (80% in 2010) zal niet gehaald worden 
� Verbetering van de luchtkwaliteit en afname van de broeikasgassen (Kyoto doelstelling bijna 

gehaald) 
� Hoeveelheid huishoudelijk afval stagneert. In vergelijking met andere Europese lidstaten behoort 

Vlaanderen op het vlak van selectieve inzameling en de reductie van restafval tot de beste van 
Europa 

� Energie-intensiteit onder het EU gemiddelde (en onder het niveau van 1990) 
� Sterke groei van de productie van groene stroom. Evenwel nog een eind verwijderd van de 2010-

doelstelling. 
� Overheidssteun aan innovatie van eco-technologieën beperkt 

 
Grondstoffenverbruik 
Het totale gebruik van primaire grondstoffen in Vlaanderen stijgt: tussen 1991 en 2004 kenden het BBP en de 
Directe Materialen Input (maat voor gebruik van primaire grondstoffen: import en eigen ontginningen) 
nagenoeg hetzelfde stijgende verloop (+ 20% voor de DMI en + 22 voor het BBP). De DMI per inwoner van het 
Vlaamse Gewest steeg met 15% over de periode 1995-2003, gaande van 36 naar 42 ton per inwoner. Binnen 
de EU-15 heeft België/Luxemburg de hoogste DMI/capita na Finland27. 
 
Luchtkwaliteit 
Broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor de globale klimaatverandering. Om de Kyoto-doelstelling van 2020 
te halen, moeten de industriële landen in de periode tot 2012 5,2 procent minder CO2 uitstoten dan het deed in 
uitgangsjaar 1990. De EU heeft zich verbonden tot een reductie van 8%. Daarbij kreeg België een 
reductiedoelstelling van 7,5% opgelegd tegen 2008-2012 ten opzichte van het emissiepeil van 1990. Na een 
periode van constante daling sinds 2003, daalde de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen in 2007 met 7,2% 
t.o.v. het referentiejaar 1990.  
De luchtkwaliteitsindex combineert de gehaltes van vier verontreinigende stoffen (zwaveldioxide, 
stikstofdioxide, ozon en fijn stof) in de omgevingslucht tot een indexwaarde tussen 1 en 10, waarbij 1 een zeer 
goede kwaliteit voorstelt en 10 een zeer slechte kwaliteit. Tot 2000 was er een sterk dalende trend in het aantal 
dagen met een ondermaatse (>= 7) luchtkwaliteitindex, daarna volgde een stagnatie, met opnieuw in 2003 en 
2006 een sterke stijging. Het algemene verloop wordt sterk beïnvloedt door het verloop van de subindex voor 
PM10 (stofdeeltjes). De stijging in 2003 en 2006 was eerder het gevolg van het warme en droge weer. Hierdoor 
werden hogere ozonconcentraties en ook hogere PM10- concentraties gemeten. De laatste 2 jaar verbeterde de 
luchtkwaliteit weer (bron: VRIND 2009). 

 
Figuur 9: Evolutie van het aantal dagen met een ondermaatse luchtkwaliteit (≥ 7), in Antwerpen, Gent en Veurne, 
van 1996 tot 2008 

 

Bron: VRIND 2009 

De zuiveringsgraad is het percentage inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt in een openbare 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Eind 2007 bedroeg de zuiveringsgraad 70,4%, tegenover 30% in 1990. 
Het MINA-plan 3+ stelt als doelstelling voor heel Vlaanderen een zuiveringsgraad van 80% voorop tegen 2010. 
Volgens de trendberekening zal de doelstelling net niet gehaald worden. In de EU15 bedroeg de 

                                                 
27 Bron: Studiedienst Vlaamse Regering.  



zuiveringsgraad in 2006 84%. De aansluitingsgraad is de mate waarin de rioleringen aangesloten zijn op een 
RWZI. Eind 2007 bedroeg de aansluitingsgraad 83,9%. Om de gemeentelijke inspanningen inzake riolering op 
te volgen, wordt de uitvoeringsgraad gebruikt. De uitvoeringsgraad omvat het aantal inwoners dat momenteel 
is aangesloten op de riolering t.o.v. het aantal inwoners dat door de gemeente voorzien werd om aangesloten 
te worden. Eind 2007 bedroeg de uitvoeringsgraad 91,9% (bron: VRIND 2009). 
 
Huishoudelijk afval 
De huishoudens zorgen voor een tiende van alle afval. Het grootste deel daarvan wordt selectief opgehaald en 
verwerkt, de rest (restafval) wordt verbrand. Per Vlaming werd er 155,6 kg restafval ingezameld (2007). In het 
MINA-plan 3+ wordt als doelstelling voor gans Vlaanderen tegen 2010 150 kg per inwoner gehanteerd. In 2007 
hadden reeds 170 gemeenten deze nom. 2007 was een minder goed jaar, gezien de hoeveelheid restafval (of 
niet-selectief ingezameld afval) steeg met 2% ten opzichte van 2006.  

 
Figuur 10: Aanbod huishoudelijk afval 

 
Bron: VRIND 2009 

Positief is wel dat van het totale aandeel huishoudelijk afval inmiddels 72% selectief wordt ingezameld met het 
oog op hergebruik, recyclage of compostering. In vergelijking met andere Europese lidstaten behoort 
Vlaanderen op het vlak van selectieve inzameling en de reductie van restafval tot de beste van Europa (bron: 
VRIND 2009). 
 
Eco-innovatie 
De ondersteuning van eco-technologieën kreeg tot nog toe minder aandacht zoals blijkt uit de verdeling van de 
O&O overheidskredieten over de verschillende categorieën. In de verdeling van het O&O-budget 2009 
vermindert het aandeel van de categorie ‘Milieubescherming en milieuzorg (1,80% tegenover 1,93% in 2006) 
in de totale kredieten van de overheid (bron: EWI Speurgids 2009). 
 
Energie 
De energie-intensiteit geeft een goed beeld van de energieafhankelijkheid van de economie. Deze indicator 
zet het energieverbruik af tegen het BBP (tegen constante prijzen van 1995). De energie-intensiteit van de 
Vlaamse economie lag in 2008 onder het niveau van 1990. Er is sinds 2003 en duidelijke negatieve trend maar 
Vlaanderen presteert nog minder goed dan de EU gemiddelde. 
In Vlaanderen is de productie van groene stroom in 200728 met meer dan 160% gestegen ten opzichte van 
2004. Die stijging is vooral te danken aan de stijgende groenenstroomproductie door middel van biomassa en 
windenergie. De totale groenenstroomproductie in Vlaanderen bedroeg 1638 GWh in 2007, goed voor 2,7% 
(1,3% in 2004) van de totale netto elektriciteitsproductie in Vlaanderen. Ten opzicht van het 6% aandeel 
groene stroom (2010) heeft Vlaanderen 45% van zijn doelstelling bereikt. 
Het aandeel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en WKK voor Vlaanderen bedroeg in 2006 16,43%. 
Volgens de Europese Richtlijn ter bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen 
moet België (en dus Vlaanderen) tegen 2010 een aandeel van 25% hernieuwbare energie.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28  Voorlopig cijfer op basis van de groenestroomcertificaten toegekend door de VREG. 



1.8. Zijn de verschillen tussen de subregio’s verkleind (steden / platteland)? 

Conclusies m.b.t. subregionale verschillen 

� De verschillen in gemiddeld netto beschikbaar inkomen per inwoner zijn tussen 2003 en 
2006 licht gestegen (2%). 

� De verschillen tussen de Vlaamse regio’s op vlak van BBP zijn opvallend sterk gestegen 
tussen 2003 en 2007.  

 

Onderstaande tabel toont de verschillen tussen de Vlaamse provincies en regio’s (RESOC-indeling) op vlak van 
BBP en tewerkstelling. 

Tabel 19: BBP en tewerkstelling per RESOC 

  BBP per hoofd (KKP) Totale bezoldigde tewerkstelling (groei %) 

RESOC 2007 2006 2003 2006 2005 2003 

Antwerpen 41.862 39.481 33.377 1,6% 1,6% 0,1% 

Mechelen 36.716 34.261 28.071 3,8% 1,6% 3,2% 

Kempen 33.410 31.573 27.797 0,4% 2,4% 2,0% 

Halle-Vilvoorde 40.254 37.556 31.051 1,3% 1,2% -1,9% 

Leuven 29.480 27.659 23.703 3,5% 1,6% 2,4% 

Brugge 31.136 29.767 25.479 2,7% 0,5% -0,9% 

Westhoek 25.896 24.436 21.509 1,1% 0,8% -0,1% 

Zuid-West-Vlaanderen 32.677 31.015 26.899 2,2% 1,4% 1,3% 

Oostende 25.536 24.113 20.551 1,8% 1,4% -0,8% 

Midden-West-Vlaanderen 33.900 31.889 27.461 2,7% 0,3% 0,1% 

Zuid-Oost-Vlaanderen 23.040 21.731 19.191 2,8% 0,0% 0,0% 

Waas & Dender 26.193 24.886 21.496 2,2% 1,8% -1,2% 

Gent + Meetjesland 35.954 33.647 28.240 3,0% 1,4% 1,4% 

Limburg 27.841 26.126 22.667 3,0% 0,8% -2,4% 

        

VLAAMS GEWEST 33.044 31.091 26.502 2,3% 1,3% 0,1% 

Variantie index (2003 = 
100)29 137 126 100 

61  39 100 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering (BBP) en www.lokalestatistieken.be (tewerkstelling) 

De verschillen tussen de RESOC’S op vlak van productie (BBP per hoofd) zijn sinds 2003 gestegen. Halle-
Vilvoorde en Antwerpen zijn sinds 2003 de absolute koplopers van Vlaanderen terwijl de Westhoek en Oostende 
achteraan het peleton bengelen. De sterkste stijgers tussen 2003 en 2007 zijn in volgorde: Mechelen, Halle-
Vilvoorde, Gent (+ Meetjesland) en Antwerpen. Daaruit zou men een verschuiving kunnen afleiden van de 
productie (en economische activiteit) naar de stedelijke gebieden.  
Een dergelijke conclusie vraagt evenwel grondiger onderzoek over een langere periode, temeer deze tendens 
slechts gedeeltelijk terug te vinden is in de tewerkstellingscijfers. Daar is de top 4 van sterkste stijgers in de 
periode 2003-2006: Mechelen, Meetjesland, Leie en Schelde, Leuven en Gent. De verschillen tussen de 
Vlaamse regio’s op het vlak van tewerkstellingsgroei zijn kleiner in 2005 en 2006 dan in 2003.  
De verschillen in gemiddeld netto beschikbaar inkomen per inwoner zijn tussen 2003 en 2006 licht gestegen 
(2%)30. 

                                                 
29  De totale variatie werd berekend als de som van de absolute waarde van de verschillen tussen de RESOC gemiddelde en het Vlaamse 

gemiddelde.  
30 Een deel van de variatie is hier geabsorbeerd omdat de gegevens al per provincie geaggregeerd zijn.  



Tabel 20: Beschikbaar inkomen 

 
Gemiddeld netto beschikbaar inkomen 
per inwoner op basis van de consumptie 
(KKP) 

 2006 2005 2003 

Prov. Antwerpen 16.291 15.618 14.943 

Prov. Vlaams Brabant 18.881 18.088 17.345 

Prov. West-Vlaanderen 15.749 15.052 14.220 

Prov. Oost-Vlaanderen 16597,9 15855,1 14997,6 

Prov. Limburg 15179,1 14.475 13.680 

VLAAMS GEWEST 16.556 15.837 15.062 

Variantie index (2003 = 100) 102 97 100 

Bron: Studiedienst Vlaams Regering 



 

BIJLAGE 2 ESF VLAANDEREN 
 

Bijlage 2.1 Tabellen met financiële gegevens 
 

Tabel 21 Financiële gegevens OP 2007-2013 

  2007 2008 2009* totaal 

  toegewezen % toegewezen % toegewezen % 
toegewezen minus 
onderbenutting** % 

prio 1 43.073.796,26 111,1% 59.886.912,16 151,5% 14.069.754,64 34,9% 116.650.402,06 98,3% 

prio 2 9.753.161,12 106,5% 12.760.442,99 136,5% 301.295,12 3,2% 22.065.698,23 78,7% 

prio 3 1.586.303,62 25,2% 2.274.990,34 35,4% 459.096,45 7,0% 4.300.967,41 22,3% 

prio 4 0,00 0,0% 3.185.566,18 99,0% 2.743.608,89 83,6% 5.825.791,07 60,4% 

prio 5 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.020.000,00 31,1% 1.020.000,00 10,6% 

  54.413.261,00 89,9% 78.107.911,67 126,5% 18.593.755,10 29,5% 149.862.858,77 80,9% 
*   t/m 30/09/09: toewijzingen dd 30/09/09 
** de toegewezen bedragen minus de reeds gerealiseerde onderbenutting dd 30/09/2009 
% = toegewezen bedrag ten opzichte van het in het OP indicatief vooropgestelde beschikbare krediet 

Bron: ESF-Agentschap, VMC, 16/10/09 
 

Duiding bij tabel 21 
 
Tabel 21 geeft voor 2007, 2008 en 2009 de toegewezen bedragen alsook de verhouding van deze 
toegewezen bedragen tot het krediet dat in het Operationeel Programma indicatief was vooropgesteld. 
De rechtse kolom geeft de totalen, daarbij rekening houdend met de onderbenutting, voor zover deze 
op 30/09/09 reeds gekend is. 
De cijfers in Tabel 21 werden voorgelegd aan het Vlaams Monitoringcomité van 16 oktober 2009 met 
de bemerking dat de cijfers nog niet volledig stabiel zijn. Belangrijk om weten is dat de voorliggende 
absorptiegraad op 30/09/09 in grote mate gebaseerd is op de toegewezen bedragen. Slechts voor een 
kleine 10% van de totale toegewezen middelen werd door de betrokken promotoren reeds een 
eindrapport afgeleverd. Enkel voor deze 10% kennen we dus op heden de feitelijke onderbenutting, 
met name 8,4%. Deze werd in bovenstaand overzicht in de kolom met de totalen verrekend. De 
totaalcijfers zullen in de loop van de komende jaren dus nog sterk aan wijziging onderhevig zijn. 

 
 
Tabel 22 Voortgang in aantallen projecten, totalen voor de periode 2007-2009 (t/m 30/09/2009) 

 

aantal 
oproepen 

oproepbudget per 
prioriteit (enkel ESF) 

aantal 
ingediende 
project 

voorstellen 

aantal 
goedgekeurde 

project 
voorstellen 

toewijzingen 
aantal 
actieve 
projecten 

aantal 
controles on 

desk 

prio 1 19 145.050.803,00 390 306 117.030.463,06 159 159 

prio 2 11 32.978.650,00 112 95 22.814.899,23 71 65 

prio 3 10 26.306.907,00 140 59 4.320.390,41 55 42 

prio 4 14 42.264.563,98 248 133 5.929.175,07 84 79 

prio 5 2 3.310.000,00 1 1 1.020.000,00 0 0 

totaal 56 249.910.923,98 891 594 151.114.927,77 369 345 
Bron: ESF-Agentschap, VMC, 16/10/09 
 

Duiding bij tabel 22 
 
Tabel 22 geeft een overzicht van alle oproepen die binnen het OP 2007-2013 werden gelanceerd met 
bijhorend oproepbudget en de projectvoorstellen die daaruit zijn voortgekomen, met de bijhorende 
toegewezen budgetten. 
Daaruit blijken al naargelang de prioriteit grote tot zeer grote verschillen te bestaan tussen de 
vooropgestelde oproepbudgetten en de uiteindelijk toegewezen bedragen. Voor 2009 worden de cijfers 
enigszins vertekend doordat er op 30/09/09 nog enkele oproepen openstaan, waarvoor de budgetten 
pas nadien zullen worden toegewezen. Voorts kunnen de verschillen op twee manieren worden 
verklaard. Enerzijds waren er bepaalde oproepen die weinig respons kregen of een kwalitatief lagere 
respons kenden, anderzijds hadden promotoren soms moeite met het inschatten van hun kosten en/of 
het correct invullen van hun financieringsschema31, zodat de uiteindelijke toewijzing door het ESF-
Agentschap hier nog danig van kon verschillen. De combinatie van deze factoren speelde het sterkst in 
prioriteiten 3 en 4. 

                                                 
31  Analyse ESF-Agentschap bij de cijfers gepresenteerd op het VMC van 16/10/09. 



Tabel 23 Bijdrage van het ESF-programma aan het NSRK o.b.v. de financiële bijdrage aan de prioritaire thema's, dd 30/09/2009 

Lissaboncode/prioritair thema 

30/09/’09 OP 2007-2013  

(A) (B) (C) (D) (E) 

Toegewezen 
bedrag 

Aandeel bedrag 
A / totaal  
toegewezen 
30/09/09 

Indicatief te 
besteden 
bedrag (OP) 

Aandeel bedrag 
B / totaal ’07-
’13 (OP) 

Percentage 
bedrag A / 
bedrag C 

Verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, bedrijven, ondernemingen en ondernemers 

62 Ontwikkelen van systemen en strategieën 
voor levenslang leren bij bedrijven, opleiding 
en diensten voor werknemers om hun 
aanpassingsvermogen te vergroten; 
bevorderen van ondernemerschap en 
innovatie  

31.021.742 20,7% 96.120.000 21,4% 32,3% 

63 Ontwerp en verspreiding van innoverende en 
productievere werkorganisatiemethoden 

3.029.377 2,0% 11.000.000 2,4% 27,5% 

Totaal 34.051.119 22,7% 107.120.000 23,8% 31,8% 

Betere toegang tot werkgelegenheid en duurzaamheid 

64 Ontwikkeling van bijzondere diensten voor 
tewerkstelling, opleiding en ondersteuning in 
verband met het herstructureren van sectoren 

11.217 0,0% 1.000.000 0,2% 1,1% 

66 Toepassing van actieve en preventieve 
maatregelen op de arbeidsmarkt 

71.612.448 47,7% 165.000.000 36,7% 43,4% 

67 Maatregelen ter stimulering van actief ouder 
worden en langer doorwerken 

1.177.100 0,8% 17.000.000 3,8% 6,9% 

68 Steun voor zelfstandigen en het starten van 
ondernemingen 

594.689 0,4% 1.500.000 0,3% 39,6% 

69 Maatregelen voor meer toegang tot de 
werkgelegenheid en meer duurzame 
arbeidsparticipatie en meer vrouwen op de 
arbeidsmarkt om de genderkloof op de 
arbeidsmarkt te verkleinen, en om werk en 
privéleven te combineren, zoals het 
toegankelijker maken van kinderopvang en 
van zorg voor afhankelijke personen 

77.397 0,1% 7.000.000 1,6% 1,1% 

70 Specifieke maatregelen om de participatie van 
migranten op de arbeidsmarkt en daardoor 
hun sociale integratie te bevorderen 

129.623 0,1% 17.000.000 3,8% 0,8% 

Totaal 73.602.474 49,0% 208.500.000 46,3% 35,3% 

Verbetering van de sociale insluiting van kansarmen 

71 Trajecten voor integratie en herintreding in 
het arbeidsproces van kansarmen; bestrijding 
van discriminatie bij het betreden van en het 
vooruitkomen op de arbeidsmarkt en 
bevordering van de aanvaarding van 
diversiteit op de werkplek 

23.201.190 15,5% 64.000.000 14,2% 36,3% 

Totaal 23.201.190 15,5% 64.000.000 14,2% 36,3% 

Verbetering van het menselijk kapitaal 

73 Maatregelen voor een grotere deelname aan 
onderwijs en opleiding in elke levensfase, o.a. 
via maatregelen om vroegtijdig schoolverlaten 
en de seksesegregatie van vakgebieden terug 
te dringen, en de toegang tot en de kwaliteit 
van initieel onderwijs, beroepsonderwijs en 
tertiair onderwijs en initiële opleiding, 
beroepsopleiding en tertiaire opleiding te 
vergemakkelijken 

19.240.145 12,8% 47.000.000 10,4% 40,9% 

74 Ontwikkeling van menselijk kapitaal op het 
vlak van onderzoek en innovatie, in het 
bijzonder door post-graduate studies 

0 0,0% 23.500.000 5,2% 0,0% 

Totaal 19.240.145 12,8% 70.500.000 10,4% 27,3% 

TOTAAL 150.094.928 100,0% 450.120.000 100,0% 33,3% 

Bron: ESF-Agentschap, 30/10/09 
Bemerking: de middelen voor de technische bijstand worden niet in bovenstaand schema gegeven. De technische bijstand is 
volgens het O.P. goed voor 4% van het totale programma. Dat wil zeggen dat 96% (met name 450.120.000 euro) van de 
middelen geoormerkte Lissaboncodes betreffen. 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel 24 Oproepen 2007-2009 per lissaboncode, situatie op 30/09/2009 

Lissaboncode oproepen 

Verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, bedrijven, ondernemingen en ondernemers 
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62 Ontwikkelen van systemen en strategieën voor 
levenslang leren bij bedrijven, opleiding en diensten 
voor werknemers om hun aanpassingsvermogen te 
vergroten; bevorderen van ondernemerschap en 
innovatie  

Prioriteit 1 
- Loopbaanbegeleiding (oproepen 5 en 69) 
- Ervaringsbewijs (oproepen 3, 62 en 82) 
- Opleidingsprojecten (oproepen 9, 17 en 100) 
Prioriteit 3 
- Competentiebeleid sectoren/sectorale opleidingsfondsen (oproepen 18 
en 83) 

- Lerende Netwerken Competentiemanagement (oproep 88) 
Prioriteit 4 
- Lerende Netwerken Competentiemanagement (oproepen 39, 70, 106 
en 107) 

63 Ontwerp en verspreiding van innoverende en 
productievere werkorganisatiemethoden 

Prioriteit 3 
- Sociale Innovatie (oproepen 45 en 112) 
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (oproep 47) 
Prioriteit 4 
- Additionele acties Steunpunt WSE (oproep 81) 

Betere toegang tot werkgelegenheid en duurzaamheid 

64 Ontwikkeling van bijzondere diensten voor 
tewerkstelling, opleiding en ondersteuning in verband 
met het herstructureren van sectoren 

/ 

66 Toepassing van actieve en preventieve maatregelen op 
de arbeidsmarkt 

Prioriteit 1 
Trajectbegeleiding en Competentieversterking (oproepen 44, 63 en 66) 

67 Maatregelen ter stimulering van actief ouder worden 
en langer doorwerken 

Prioriteit 3 
- Mentorship in bedrijven (oproep 26) 
- Leeftijdbewust personeelsmanagement (oproep 103) 

68 Steun voor zelfstandigen en het starten van 
ondernemingen 

Prioriteit 1 
- Ondernemersvorming voor kansengroepen (oproep 53) 
- Begeleiding voor werkzoekenden met interesse in ondernemerschap 
(oproep 84) 

69 Maatregelen voor meer toegang tot de 
werkgelegenheid en meer duurzame arbeidsparticipatie 
en meer vrouwen op de arbeidsmarkt om de 
genderkloof op de arbeidsmarkt te verkleinen, en om 
werk en privéleven te combineren, zoals het 
toegankelijker maken van kinderopvang en van zorg 
voor afhankelijke personen 

Prioriteit 3 
Gendermainstreaming in bedrijven (oproepen 80 en 104) 

70 Specifieke maatregelen om de participatie van 
migranten op de arbeidsmarkt en daardoor hun sociale 
integratie te bevorderen 

(flankerend via oproepen 77/78) 

Verbetering van de sociale insluiting van kansarmen 

71 Trajecten voor integratie en herintreding in het 
arbeidsproces van kansarmen; bestrijding van 
discriminatie bij het betreden van en het vooruitkomen 
op de arbeidsmarkt en bevordering van de aanvaarding 
van diversiteit op de werkplek 

Prioriteit 2 
- Werkervaring (oproepen 25/50, 49, 60, 86) 
- Bijzondere acties voor prioritaire kansengroepen (oproepen 35, 43, 64 
en 108) 

- Sociale economie (oproep 55 en 94) 

Verbetering van het menselijk kapitaal 

73 Maatregelen voor een grotere deelname aan onderwijs 
en opleiding in elke levensfase, o.a. via maatregelen 
om vroegtijdig schoolverlaten en de seksesegregatie 
van vakgebieden terug te dringen, en de toegang tot 
en de kwaliteit van initieel onderwijs, beroepsonderwijs 
en tertiair onderwijs en initiële opleiding, 
beroepsopleiding en tertiaire opleiding te 
vergemakkelijken 

Prioriteit 1 
- Alternerend leren voor BUSO en deeltijds lerenden, brug- en 
voortrajecten voor deeltijds lerenden (oproepen 36, 67 en 116) 

74 Ontwikkeling van menselijk kapitaal op het vlak van 
onderzoek en innovatie, in het bijzonder door post-
graduate studies 

/ 

 
 



 

Bijlage 2.2 Tabellen m.b.t. inhoudelijke voortgang (kernindicatoren) 
 
Tabel 25  Bereik kansengroepen – oververtegenwoordiging van de prioritaire kansengroepen binnen prioriteit 2 (indicator 

2.1 van het OP), 2008 
  Werkervaring 
  bereik referentie-

populatie (2) 
oververtegen-
woordiging (3) (1a) (1b) 

Kortgeschoolden 635 66,26% 45,44% 45,82% 
PmAH 143 14,94% 19,31% -22,63% 
Allochtonen 398 41,49% 11,60% 257,72% 
Ouderen (50+) 101 10,57% 16,04% -34,11% 
  Aangepaste trajecten 
  bereik referentie-

populatie (2) 
oververtegen-
woordiging (3) (1a) (1b) 

Kortgeschoolden 37 44,58% 45,44% -1,90% 
PmAH 67 80,72% 19,31% 317,99% 
Allochtonen 3 3,61% 11,60% -68,84% 
Ouderen (50+) 2 2,41% 16,04% -84,97% 
  Sociale economie 
  bereik referentie-

populatie (2) 
oververtegen-
woordiging (3) (1a) (1b) 

Kortgeschoolden 69 76,67% 45,44% 68,71% 
PmAH 66 73,33% 19,31% 279,73% 
Allochtonen 21 23,33% 11,60% 101,18% 
Ouderen (50+) 5 5,56% 16,04% -65,36% 
(1a) aantal in de betrokken ESF-acties bereikte personen uit kansengroepen, voor werkervaring uitgedrukt in VTE’s 
(1b) aandeel in de betrokken ESF-acties bereikte kansengroepen op totaal aantal deelnemers aan de ESF-acties 
(2) aandeel kansengroepen op totaal niet-werkende werkzoekenden 
(3) [(1b)/(2)] - 1 
Bron: ESF-Agentschap, 30/07/09 
 

 
Tabel 26 Uitstroom uit werkloosheid en naar werk na einde werkervaring (indicator 2.3), 2008 
as 1  
werkervaring 

Uitstroom uit de 
werkloosheid 

Uitstroom naar 
werk 

Kortgeschoolden 41,32% 29,58% 
PmAH 44,74% 32,89% 
Allochtonen 39,53% 30,37% 
ouderen 44,93% 28,99% 
totaal 41,61% 31,13% 

Bron: ESF-Agentschap, 30/07/09 
 
Tabel 27 Bereik, uitstroom uit de werkloosheid en uitstroom naar werk na traject (indicator 1.1, 1.3), 2007-2008 
 Bereik Uitstroom uit de werkloosheid na 

traject 
Uitstroom naar werk na traject 

 
Oververtegen-
woordiging32 

Pro memorie 
VDAB-Beheers-
overeenkomst 

Uitstroom  
Pro memorie 
VDAB-Beheers-
overeenkomst 

Uitstroom 
Pro memorie 
VDAB-Beheers-
overeenkomst 

Kortgeschoolden 22,85% 10% 66,90% 56% 49,37% 45% 
PmAH 26,77% 40% 64,93% 52% 47,77% 38% 
Allochtonen 51,45% 40% 67,55% 52% 48,98% 41% 
Ouderen (50+) -34,31% ** 53,01% 44% 38,85% 36% 

** toenemende vertegenwoordiging die op termijn moet leiden tot een positieve vertegenwoordiging 
Bron: ESF-Agentschap, 30/07/09 en 04/11/09 
 
Tabel 28 Bereik loopbaanbegeleiding en vertegenwoordiging kansengroepen (indicator 1.6), 2008 
 bereik vertegenwoordiging 
Totaal 5.825 100% 
Totaal kansengroepen 2.451 42,1% 
Kortgeschoolden 2.286 39,2% 
PmAH 179 3,1% 
Allochtonen 169 2,9% 
Ouderen (50+) 151 2,6% 

Bron: ESF-Agentschap, 30/07/09 

                                                 
32  Berekend zoals aangegeven in voetnoot Erreur ! Signet non défini.. 



 
Tabel 29 Bereik ervaringsbewijs en vertegenwoordiging kansengroepen (indicator 1.7), 2008 
 bereik vertegenwoordiging 
Totaal 846 100% 
Kortgeschoolden/ 
middengeschoolden 772 91,2% 

PmAH 45 5,3% 
Allochtonen 107 12,6% 
Ouderen (50+) 63 7,5% 

Bron: ESF-Agentschap, 30/07/09 
 
Tabel 30 ESF-acties in 2008 naar werkloosheidsduur 
  kortdurig werkzoekend langdurig werkzoekend totaal 

  acties* acties/totaal acties* acties*/totaal acties* deelnemers 
Acties binnen modules 

2 en 7 7.697 56% 5.962 44% 13.641 12.971 
Acties binnen modules 

3, 4, 5 en 6 23.429 66% 12.182 34% 35.614 23.749 

Acties binnen onderwijs 8.770 85% 1.504 15% 10.300 7.619 

totaal 39.878 67% 19.648 33% 59.555 44.339 
* het aantal acties verschilt van het aantal deelnemers, zoals te zien is in de laatste kolom, aangezien een deelnemer aan 
meerdere acties kan deelnemen. 
In deze cijfers werden opgenomen: VDAB actor prioriteit 1, werkervaring, oproep Supported Employment, ESF-VDAB-tender, 
bijzondere acties (derden), onderwijs, ondernemersvorming. 
Bron: ESF-Agentschap, 4/11/09. 
 
Tabel 31 Bereik opleidingen in bedrijven en vertegenwoordiging kansengroepen (indicator 1.5), 2008 
  bereik vertegenwoordiging 

Totaal aantal 
deelnemers 85.793 100% 
Totaal 
kansengroepen 
unieke deelnemers 69.862 81,43% 
Kortgeschoolden/ 
middengeschoolden 69.221 
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83,36% 
PmAH 41 0,05% 
Allochtonen 4.135 4,98% 
Ouderen (50+) 9.641 11,61% 
Bron: ESF-Agentschap, 24/11/09. 
De aantallen zijn deze van de oproepen 9 en 17, beide met een looptijd van 1/1/08 tot 31/12/09. 



Bijlage 2.3  Vergelijkend overzicht van het Vlaams Hervormingsprogramma, de Vlaamse en Europese benchmarks, het ESF-programma en 
de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren 

Prioriteiten Vlaams 
Hervormingsprogramma 

Europese benchmarks / Vlaamse realisaties en benchmarks Pact 2020 
Strategische doelstellingen 

NSRK 
Thematische prioriteiten ESF-
programma 2007-2013 

Europese 
werkgelegenheidsrichtsnoeren Indicator 

Vlaams Gewest 
2008 (evolutie 
sinds 2000) 

Lissabon-
doelstelling Behaald? Pact 2020 
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Langdurig werklozen 
kansen bieden via een 
versterkt curatief beleid 
 
 
 
 
 
 
 
Een sluitende 
preventieve aanpak van 
de werkloosheid 
realiseren  

Activering voor langdurig 
werkzoekenden 21,6%(+2,7) 25% Neen - 

Een verhoging van het 
activeringspercentage 
voor langdurig werklozen 

Ee
n 
ve
rh
og
in
g 
va
n 
de
 e
ff
ec
tie
ve
 u
itt
re
de
le
ef
tij
d 
ui
t 
de
 a
rb
ei
ds
m
ar
kt
 

Het verhogen van de arbeidsdeelname en 
de sociale inclusie van kansengroepen die 
momenteel ondervertegenwoordigd zijn op 
de arbeidsmarkt, in het bijzonder ouderen, 
allochtonen, arbeidsgehandicapten en 
kortgeschoolde jongeren. Het inzetten van 
categoriale instrumenten die deze prioriteit 
kan waarmaken. Werkervaringskansen 
aanbieden. De kansen die de sociale 
economie biedt voor werkgelegenheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen 
optimaal benutten. (OP-prioriteit 2) 
 
 
 
Het vergemakkelijken van de toegang tot 
het arbeidsproces en de duurzame 
integratie in de arbeidsmarkt voor 
werkzoekenden en inactieven. Zorgen voor 
een naadloze aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. Het voorkomen van 
werkloosheid, met name langdurige en 
jongerenwerkloosheid, via een sluitende 
aanpak. Het in goede banen leiden van 
herstructureringen. (OP-prioriteit 1) 

Arbeidsmarkten toegankelijker, werken 
aantrekkelijker en arbeid lonend maken voor 
werkzoekenden, inclusief mensen in een 
achterstandspositie en inactieven (richtsnoer 19). 

Exploratie van nieuwe bronnen voor banen in 
persoonlijke en zakelijke dienstverlening, met 
name op lokaal niveau (richtsnoer 19). 

Verlening van de sociale diensten die nodig zijn om 
degenen die het verst van de arbeidsmarkt staan, 
te integreren, en bij te dragen tot het uitroeien van 
armoede (richtsnoer 19) 

Streven naar volledige werkgelegenheid 
(richtsnoer 17). 

Hernieuwde inspanningen om arbeidstrajecten voor 
jongeren op te zetten en de jeugdwerkloosheid 
terug te dringen (richtsnoer 18). 

Ondersteuning van actief ouder worden 
(richtsnoer 18). 

Actief en preventief beleid met vroegtijdige 
afbakening van de behoeften, bijstand bij het 
zoeken naar een baan, oriëntering en opleiding als 
onderdeel van gepersonaliseerde actieplannen 
(richtsnoer 19) 

Beter anticiperen op de behoeften aan 
vaardigheden, de tekorten op de arbeidsmarkt en 
de knelpunten (richtsnoer 20) 

De schooluitval terugdringen (richtsnoer 23) 

Sluitende preventieve 
aanpak van de 
werkloosheid (>25 jaar) 

88,4% (-2,9) 100% Neen - 

Een verhoging van de 
werkzaamheidsgraad, in 
het bijzonder bij 
ouderen, allochtonen, 
PmAH en 
kortgeschoolden 

Sluitende preventieve 
aanpak van de 
werkloosheid (<25 jaar) 

94,7% (+1,9) 100% Neen - 

P
ri
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 Actief ouder worden 

aanmoedigen en 
herstructureringen in 
goede banen leiden 

Werkzaamheidsgraad 66,5 (+3,0) 70% Neen 70% 

Werkzaamheidsgraad 
vrouwen 60,8 (+6,8) 60% Ja verdere 

toename 

P
ri
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 4
 De evenredige deelname 

van allochtonen en 
andere kansengroepen 
op de arbeidsmarkt 
bevorderen 

Werkzaamheidsgraad 55-
plussers 34,3 (+8,9) 50% Neen 50% 

Werkzaamheidsgraad 
niet-EU-bevolking 

43,8 (+5,7) Geen - 
jaarlijkse 
toename met 
minstens 1ppt 

Werkzaamheidsgraad 
arbeidsgehandicapten 42,2 Geen - 

jaarlijkse 
toename met 
minstens 1ppt 

P
ri
o
 2
 

 
De aansluiting tussen 
onderwijs en 
arbeidsmarkt verbeteren  
 
 
 
 
 
Het levenslang leren 
stimuleren 

Ongekwalificeerde 
uitstroom (18-24 j.) 8,5% (-3,1) 10% Ja halveren 

Aandeel 18-24-jarigen die 
het hoger secundair 
onderwijs beëindigen 

87,7% (+2,3) 85% Ja 
verdere 
toename 

Deelname aan 
permanente vorming 

7,6% (+0,7) 12,5% Neen 15% 

Een verdubbeling van het 
aantal Vlaamse 
werknemers dat op eigen 
initiatief permanente 
vorming, 
loopbaanbegeleiding of 
een EVC-procedure volgt 

Individuen instrumenten bieden om de eigen 
loopbaan vorm te geven. De individuele 
loopbaan-ontwikkeling en -mobiliteit 
stimuleren op basis van een geïntegreerde 
loopbaanbenadering. EVC veralgemenen. De 
arbeidsmobiliteit waarborgen via levenslang 
leren en loopbaanbegeleiding. (OP-
prioriteit 1) Levensloopbaanbeleid bevorderen (richtsnoer 

18). 
Investeringen in menselijk kapitaal opvoeren en 
verbeteren (richtsnoer 23). 

Een verhoging van het 
aandeel bedrijven dat 
investeert in permanente 
vorming, diversiteit en 
maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen 

Ondernemingscultuur focussen op mensen. 
De strategische HRM-processen op 
bedrijfsniveau ondersteunen en verbreden. 
Het HR-beleid in ondernemingen versterken 
via de innovatie van de arbeidsorganisatie, 
evenwicht in de werk-privébalans, gelijke 
kansenbeleid, diversiteitsmanagement en  
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
(OP-prioriteit 3) 

P
ri
o
 5
 

Een vlotte combinatie 
van arbeid en zorg 
mogelijk maken 

Werkbaarheidsgraad voor 
werknemers 54,1% Geen - 60% 

Een verhoging van de 
werkbaarheidsgraad 

Innovatieve en flexibele vormen van 
werkorganisatie te stimuleren en te verspreide 
teneinde de arbeidskwaliteit en -productiviteit, 
inclusief gezondheid en veiligheid, te verbeteren 
(richtsnoer 21). 

 

Bron: FOD Economie – ADSEI – EAK, Kind & Gezin, VDAB, VSAWSE (Bewerking Departement WSE) 
 



Bijlage 2.4 Antwoorden vanuit de lidstaten op het European Recovery Plan 
 

1. Financing  

a. Are advances made under Cohesion Policy (2007-2009) being used to pre-
finance operations on the ground? To public authorities? To enterprises 
or other economic operators? 

Nee, de voorschotten zijn ontoereikend om projecten te prefinancieren. In dat geval zou de uitbetaling 
van de saldo’s in het gedrang komen. 

Wel gebeurt er bevoorschotting vanuit het Vlaams Cofinancieringsfonds. Met name ontvangen de 
promotoren die recht hebben op financieringen vanuit het VCF een voorschot van 70% van de 
toegewezen VCF-middelen. 

b. Is expenditure incurred on major projects being declared while 
submissions to the Commission are pending? Nvt 

c. Are advances under state aid schemes to SMEs paid and declared to the 
Commission for reimbursement?  Nee. 

d. Is frontloading of planned investment over the Period 2007-2013 being 
implemented? Nvt 

e. Is the use of flexibility in the existing programmes to modulate the rate of the 
EU contribution to projects (up to 100% of the eligible costs) being used? Nee. 

2. Simplification of categories of eligible expenditure: 

Are your authorities using or planning to use  

 

a. Indirect costs declared on a flat-rate basis? 
Op het VMC van 26 oktober 2007 is beslist dat de indirecte kosten van een project forfaitair berekend 
worden, namelijk 15 of 20 procent (afhankelijk van de beoogde finale doelgroep) van het totaal van de 
directe kosten en niet meer moeten worden ingebracht op reële kostenbasis. Deze werkwijze werd door 
de Europese Commissie goedgekeurd middels een schrijven van november 2008. 

b. Flat-rate costs calculated by application of standard scales of unit cost? 
Ja, nadat bij Verordening (EG) 396/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 werd 
beslist standaardschalen en lump sums toe te laten, werd deze mogelijkheid overlegd en aanvaard door 
de Thematische Commissie van 29 mei 2009 en sindsdien reeds in een aantal oproepen 
geoperationaliseerd. 

c. Lump sums to cover all or part of the costs of an operation? 
Idem als 2.b) 

If use has been made of these categories of expenditure, please provide: 
- Information on types of operations where the use of these categories of 

expenditure is made.  
- Information on the (estimated) amount paid out by the beneficiaries and 

included in payment claims sent to the managing authority; 

 
oproep opleidingen 
werknemers in bedrijven 

standaardkost per cursistuur Nog geen kosten in 
betalingsaanvraag 

oproep 'ondernemen werkt' 
(begeleiding 
werkzoekenden met 
interesse in 
ondernemerschap) 

standaardkost per begeleidingstraject Idem 

oproep transnationaliteit lump sum voor desk research, Idem 



klankbordgroep, peer review, exchange 
event  
 
standaardkosten voor studiebezoeken (minus 
de reiskosten)  
 
standaardschaal voor eenheidskost voor 
consultants 

oproep DBO standaardfinanciering per project op basis 
van standaardkost per uur 

Idem 

oproep loopbaanbegeleiding 
(verlenging) 

standaardkost per 
loopbaanbegeleidingstraject 

Idem 
 

3. Enlarging or adjusting the priorities of OPs  

a. What measures under the four priority areas outlined in the Communication 
(people, business, infrastructure and energy; research and innovation) are 
being accelerated or adjusted? Are other adjustments necessary to the initially 
planned measures in order to meet new or different needs? What is the likely 
impact of these actions? Higher numbers of beneficiaries that anticipated? 
New needs identified? 

Er bestaat geen noodzaak om n.a.v. de economische crisis nieuwe prioriteiten te stellen in het ESF-
programma. Het operationeel programma is voldoende ruim opgevat om inhoudelijke bijsturingen toe te 
laten zonder aan de prioriteiten zelf te raken. 

b. Are OPs being amended to open the scope of actions to energy efficiency 
and renewable energies in housing? If yes, what amount has been (will 
be) allocated to these measures?  What kinds of operations are 
concerned? 

Nvt 

c. Are JEREMIE-type access to finance instruments to benefit SMEs being 
accelerated or expanded? What is the expected total financial volume? And 
the EU co-financing? 

Nvt 

d. Have capacity building priorities to reinforce within public authorities their 
ability to plan, implement, monitor and control OPs been modified or 
reinforced? 

Nvt 

4. Simplifying the national / regional implementation mechanisms  

a. What national measures have been taken to accelerate the 
implementation of OPs? Clarifying procedures? Revised guidance or 
national legislation? Simplified procedures? 

De implementatie van het ESF-programma is versneld door de betrokkenheid en consultatie van de 
sociale partners, de institutionele opleidings- en begeleidingsverstrekkers, evenals ngo’s en lokale en 
provinciale overheden. Deze zelfde partners vervulden immers ook een rol bij de implementatie, 
monitoring en evaluatie van het programma, o.m. in het Monitoringcomité. 
Dit partnerschapprincipe is ook aangehouden en functioneel gestimuleerd op projectniveau vanuit een 
zorg voor permanente kwaliteitsverbetering. In het ESF-programma is een systematische stimulans van 
het kwaliteitsopvolgingsproces ontwikkeld met het oog op een grotere resultaatgerichtheid en impact van 
de realisatie (PCM-methodiek; voorafgaande expertenanalyse; kwaliteitsopvolging; professionalisering van 
de actoren,…) 
Het programma kon tevens versneld ingang vinden door een Vlaams afsprakenkader dat voor de periode 
2007-2009 inzake prioriteiten en budgetbepalingen kon sporen met het vooropgezette regionale beleid. 
Dit afsprakenkader maakte het mogelijk om progressief het vooropgezette beleid te versterken en 



geleidelijk aan ook bij te dragen tot vernieuwingsimpulsen. 
b. Is it necessary to simplify provisions in the adopted programmes through 

formal modification to speed up deliver mechanisms? Nee, de procedures zijn helder en laten een soepele uitvoering toe. 

5. Use of possibilities under the Temporary state aid framework: 

Is it planned, following Commission state aid approval, to use Cohesion 
Policy funds to finance  

 

a. Schemes implementing the “Compatible limited amount of aid” up to 
€500 000? Nvt 

b. State guarantees for loans at a reduced premium? 
Nee. 

c. Loans interest subsidies, in particular for the production of green 
products (meeting environmental protection standards early or going 
beyond such standards)? 

Nee. 

6. Public Procurement  

Within Operational Programmes, is use being made of accelerated public 
procurement procedures, reducing the overall time limit of the procedure from 
87 days to 30 days? 

Nee. 

 



 
BIJLAGE 3 EFRO VLAANDEREN 
 
 

Bijlage 3.1 Tabellen met financiële gegevens 
 
Tabel 32: Toegekende EFRO steun per prioritair thema 

Nr Prioritair thema Operationeel Plan Goedgekeurd 30/9/2009 Goedkeuringen 
versus OP 

    € % € % 

Onderzoek en technologische ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap 114.184.776 € 56,82% 41.166.180 € 40,66% 36,05% 

1 OTO-activiteiten in onderzoekcentra 460.000 € 0,23% 0 € 0,00% 0,00% 

2 OTO-infrastructuur en centra van deskundigheid inzake een specifieke 
technologie 

12.000.000 € 5,97% 2.697.734 € 2,66% 22,48% 

3 Technologie-overdracht en verbetering van samenwerkingsnetwerken 15.460.000 € 7,69% 2.816.275 € 2,78% 18,22% 

4 Steun voor OTO, met name in het MKB (onder meer door toegang tot OTO-
diensten in onderzoekcentra) 

2.238.710 € 1,11% 0 € 0,00% 0,00% 

5 Geavanceerde ondersteunende diensten voor bedrijven en bedrijfsgroepen 19.519.484 € 9,71% 5.041.118 € 4,98% 25,83% 

6 Steun voor MKB ter bevordering van milieuvriendelijke producten en 
productieprocessen (invoering een doeltreffend milieubeheerssysteem, 
vaststelling en toepassing van technologieën ter voorkoming van 
milieuverontreiniging, integratie van schone technologieën in 
bedrijfsproductie) 

2.000.000 € 1,00% 1.946.339 € 1,92% 97,32% 

7 Investeringen in ondernemingen die rechtstreeks zijn betrokken bij 
onderzoek en innovatie (innovatietechnologieën, oprichting van nieuwe 
ondernemingen door universiteiten, bestaande OTO-centra en 
ondernemingen,…) 

2.000.000 € 1,00% 0 € 0,00% 0,00% 

8 Andere investeringen in ondernemingen 9.869.484 € 4,91% 1.888.965 € 1,87% 19,14% 

9 Andere maatregelen ter stimulering van onderzoek en innovatie en 
ondernemerschap in het MKB 

50.637.098 € 25,20% 26.775.749 € 26,45% 52,88% 

Informatiemaatschappij 4.018.925 € 2,00% 3.897.642 € 3,85% 96,98% 

11 Informatie- en communicatietechnologie (toegang, veiligheid, 
interoperabiliteit, risicopreventie, onderzoek, innovatie, e-inhoud,…) 

1.000.000 € 0,50% 1.247.939 € 1,23% 124,79% 

14 Diensten en toepassingen voor het MKB (e-commerce, onderwijs en 
opleiding, netwerken,…) 

1.500.000 € 0,75% 1.383.399 € 1,37% 92,23% 

15 Andere maatregelen voor betere toegang tot een efficiënt gebruik van ICT 
door het MKB 

1.518.925 € 0,76% 1.266.304 € 1,25% 83,37% 

Vervoer 9.404.284 € 4,68% 9.118.984 € 9,01% 96,97% 

22 Nationale wegen 0 € 0,00% 232.854 € 0,23%   

26 Multimodaal vervoer 5.000.000 € 2,49% 7.798.171 € 7,70% 155,96% 

28 Intelligente vervoersystemen 2.000.000 € 1,00% 269.070 € 0,27% 13,45% 



Nr Prioritair thema Operationeel Plan Goedgekeurd 30/9/2009 Goedkeuringen 
versus OP 

    € % € % 

30 Havens 2.000.000 € 1,00% 818.889 € 0,81% 40,94% 

31 Binnenwateren TEN-T 404.284 € 0,20% 0 € 0,00% 0,00% 

Energie   6.018.926 € 3,00% 3.141.150 € 3,10% 52,19% 

43 Energie-efficiëntie, warmtekrachtkoppeling, energiebeheer 4.018.926 € 2,00% 3.034.362 € 3,00% 75,50% 

44 Drink- en industriewaterbeheer 1.000.000 € 0,50% 106.789 € 0,11% 10,68% 

46 Waterbehandeling afvalwater 1.000.000 € 0,50% 0 € 0,00% 0,00% 

Milieubescherming en risicopreventie 14.073.308 € 7,00% 11.619.577 € 11,48% 82,56% 

50 Sanering van bedrijventerreinen / bedrijfsruimtes 9.000.000 € 4,48% 9.472.004 € 9,36% 105,24% 

51 Bevordering van de biodiversiteit en natuurbescherming 1.054.383 € 0,52% 0 € 0,00% 0,00% 

52 Bevordering van schoon stadsvervoer 4.018.925 € 2,00% 2.147.573 € 2,12% 53,44% 

Toerisme 1.000.000 € 0,50% 679.338 € 0,67% 67,93% 

56 Bescherming en ontwikkeling van natuurlijk erfgoed 1.000.000 € 0,50% 679.338 € 0,67% 67,93% 

Stads- of plattelandsvernieuwing 44.208.172 € 22,00% 21.331.491 € 21,07% 48,25% 

61 Geïntegreerde projecten voor stads- en plattelandsvernieuwing 44.208.172 € 22,00% 21.331.491 € 21,07% 48,25% 

Investeringen in de sociale infrastructuur     2.243.496 € 2,22%   

75 Onderwijsinfrastructuur 0 € 0,00% 404.107 € 0,40%   

77 Kinderopvangfaciliteiten 0 € 0,00% 437.777 € 0,43%   

79 Andere sociale infrastructuur 0 € 0,00% 1.401.611 € 1,38%   

Technische bijstand 8.037.850 € 4,00% 8.037.850 € 7,94% 100,00% 

85 Voorbereiding, uitvoering, toezicht en inspectie 5.626.495 € 2,80% 5.626.495 € 5,56% 100,00% 

86 Evaluatie en studies; informatie en communicatie 2.411.354 € 1,20% 2.411.354 € 2,38% 100,00% 

Totale EFRO-steun 200.946.241 € 100,00% 101.235.707 € 100,00% 50,38% 

Earmarked EFRO-steun 142.241.552 € 70,79% 67.785.002 € 66,96% 47,65% 

Bron: Informatie Agentschap Ondernemen, bewerking IDEA Consult 



Bijlage 3.2 Antwoorden vanuit de lidstaten op het European Recovery Plan 
 
 
Met zijn nota ‘Investing in the real economy’ drong de Europese Commissie aan om de middelen 
van het cohesiebeleid versneld in te zetten om de financieel-economsche crisis te bestrijden. 
Daartoe werden ook een aantal nieuwe mogelijkheden geboden. 
Onderstaande vragen (bijlage 4 van de ‘Indication note’) refereren naar deze nieuwe 
mogelijkheden. De vragen werden met de beheersauthoriteit overlopen. Hieronder de antwoorden 
per vraag. 
 
Financiering 
 

a) Werden de voorschotten vanuit het cohesiebeleid 2007-2009 aangewend voor de 
prefinanciering van projecten? Wie waren de gegadigden? 

Neen, de voorschotten vanuit Europa werden aangewend om concrete uitbetalingen te doen aan de 
projectpromotoren. In een aantal gevallen worden wel voorschotten toegekend vanuit de Vlaamse 
middelen. De afweging om dit al dan niet toe te staan wordt gemaakt op basis van nood en 
belangrijkheid.  

b) Werden er uitgaven voor ‘major projects’ gedeclareerd, terwijl aanvragen aan de 
Commissie nog lopende zijn? 

‘Major Projects’ zijn projecten > € 50 miljoen. Binnen EFRO Vlaanderen is dit niet van toepassing. 
c) Werden er subsidies aan KMO’s uitbetaald en gedeclareerd aan de Commissie 

onder staatssteunregimes? 
Niet van toepassing. Er werden vanuit de beheersautoriteit geen staatssteunregimes aangemeld bij 
de Commissie. 

d) Werden er geplande investeringen binnen het programma 2007-2013 
vooruitgeschoven? 

Gezien het programma goed loopt, was dit niet nodig. 
e) Werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de EU steun aan projecten op te 

trekken (mogelijk tot 100% van de aanvaarde kosten). 
Neen, daar werd geen gebruik van gemaakt. De regel 45% cofinanciering Vlaanderen/40% Europa 
werd aangehouden. Er was ook geen aanleiding om daarvan af te wijken. Als men nu de spelregels 
gaat wijzigen maakt men in het verdere verloop van het programma ook de opvolging van het 
budget complexer. 
 
Vereenvoudiging van categorieën of kosten die aanvaard worden 
 

a) Laat men toe dat indirecte kosten (overhead) op forfaitaire basis worden 
doorgegeven? 

Er gebeurde aan aanvraag door het Agentschap Ondernemen om voor de overheadkosten te 
werken met een forfait van 15% van de personeels- en werkingskosten. De audit autoriteit is 
akkoord, men wacht verder op de goedkeuring door de Commissie. Eens die goedkeuring is 
verkregen zal men het systeem invoeren. 

b) Laat men vaste bedragen toe op basis van bepaalde standaardschalen of 
eenheidsprijzen? 

Neen, er is ook weing vraag naar. De meeste projecten zijn maatwerk en kunnen standaardschalen 
moeilijk toepassen. 

c) Laat men ronde sommen toe met betrekking tot het uitvoeren van bepaalde 
activiteiten? 

Neen, niet gemakkelijk toepasbaar, zeker niet in het geval van infrastructuur. 
Verruimen of aanpassen van de prioriteiten in het Operationeel Programma 
 

a) Zijn er bepaalde maatregelen aangepast? 
Neen, men wil geen overhaaste beslissingen nemen en wacht het eerste strategisch rapport af om 
hierover een beslissing ten gronde te nemen. 

b) Aanpassingen in het bijzonder met betrekking tot energie-efficiëntie of 
hernieuwbare energie in woningbouw? 

Energie-efficientie, hernieuwbare energie en duurzaamheid als horizontale doelstelling werden 
meegenomen als prioriteiten in het programma. Binnen prioriteiten 1 en 3 werden diverse 
projecten goedgekeurd. In de sector woningbouw werd geen rechtstreekse steun verleend (regulier 
beleid), wel werd een demonstratieproject gefinancierd (Kamp C). 
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c) Zijn financieringsmogelijkheden voor KMO’s (cfr. JEREMIE) versneld of verruimd? 
Van bij aanvang van het programma werd ervoor gekozen om financiering van bedrijven buiten 
EFRO te houden. Er bestaan immers al heel wat mogelijkheden binnen het reguliere Vlaamse en 
ook federale beleid. 

d) Zijn er capaciteitsversterkende initiatieven gebeurd op het niveau van de 
overheid m.b.t. planning, uitvoering, monitoring of evaluatie van het OP? 

Deze maatregel is eerder gericht op de nieuwe lidstaten. Het beheer en de opvolging van het 
programma in Vlaanderen is goed georganiseerd.  

 
Vereenvoudiging van de uitvoering 
 

a) Welke maatregelen werden er genomen om de uitvoering van het OP te 
versnellen?  

Is binnen dit programma niet noodzakelijk, gezien de uitvoering op schema zit.  
b) Is het nodig om regelingen te vereenvoudigen en zodoende de uitbetaling van 

steun te versnellen? 
De beheersautoriteit werkt alle aanvragen zo snel mogelijk af, maar houdt eraan het noodzakelijke 
nazicht te doen, teneinde later niet met problemen te worden geconfronteerd. 
 
Gebruik van mogelijkheden binnen de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun 
 
Zullen middelen uit het EFRO (en ESF) of de Europese structuurfondsen worden gebruikt 
om volgende zaken te financieren: 

a) Steun onder de vorm van ‘verenigbare staatssteun aan bedrijven’ tot het 
verhoogde plafond van €500.000? 

Deze vorm van steun is enkel toelaatbaar binnen een steunregime dat is aangemeld bij de 
Europese Commissie, het kan niet ad hoc.  Bovendien is de uitzondering beperkt tot eind 2010. Om 
deze redenen werd afgezien van deze mogelijkheid. 

b) Staatswaarborgen voor leningen aan verlaagd tarief? 
Niet van toepassing, zoals hierboven aangegeven. Daartoe zijn regelingen binnen het reguliere 
Vlaams beleid. 

c) Subsidies voor leninglasten, in het bijzonder voor de productie van groene 
producten?  

Niet van toepassing, zoals hierboven aangegeven. Daartoe zijn regelingen binnen het reguliere 
Vlaams beleid. 
 
Procedures voor openbare aanbesteding 
 
Maakt men in het kader van het operationeel programma gebruik van de mogelijkheid 
om de proceduretijd voor openbare aanbestedingen te verminderen van 87 dagen naar 
30 dagen? 
Wat de aanbestedingen van de Vlaamse Overheid zelf betreft, wordt hierover niet op het niveau 
van het Agentschap Ondernemen beslist. 
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Région Wallonne 
Questions indicatives sur les réponses nationales au plan européen de relance économique 
 
1. Financement  
 
a. Les avances dans le cadre de la politique de cohésion 
 
Des avances ont été consenties par la Commission selon l’échéancier suivant : 2 % en 2007, 3 % en 
2008, 2,5 % en 2009, soit au total 7,5 %. Elles ont été répercutées auprès des bénéficiaires sous la 
forme d’avances représentant entre 5 et 15 % des montants des projets. Pour ce qui est des 
entreprises, il n’y a pas eu d’avances en matière d’aides à l’investissement. Néanmoins, en matière de 
leasing, ce type de mécanisme est prévu (note au Gouvernement Wallon du 7 mai 2009). 
 
Par ailleurs, ces avances ont concerné aussi bien les autorités publiques que les entreprises ou 
encore d’autres opérateurs (universités, centres de recherche,…). 
 
b. Les dépenses liées aux grands projets 
 
Les projets retenus ne comportent aucun grand projet au sens du Règlement (CE) n°1083/2006 du 
Conseil du 11 juillet 2006 (article 39). 
 
c. Le recours à la flexibilité dans les programmes existants 
 
A priori, il n’est pas prévu de recourir à la flexibilité dans les programmes existants en vue de moduler 
le taux de la contribution de l’UE à des projets. 
 
 
2. Simplification des catégories de dépenses éligib les 
 
A ce jour, aucune utilisation n’est faite des coûts à taux forfaitaire calculés au moyen de l’application 
de barèmes standards de coûts unitaires ni de montants forfaitaires destinés à couvrir tout ou partie 
des coûts d’une opération. 
 
Par contre, utilisation est faite des coûts indirects déclarés sur la base d’un taux forfaitaire. Cette 
pratique concerne les frais de fonctionnement éligibles. Elle se rencontre en matière d’animation 
économique, de centres de recherche (axe 2), pour certains projets touristiques de l’axe 3 (action liée 
aux infrastructures d’accueil structurantes et accessibilité des pôles de développement). Dans ce 
dernier cas, possibilité est offerte de déclarer les frais d’étude interne de façon forfaitaire. 
 
 
3. Augmentation ou ajustement des priorités des pro grammes opérationnels 
 
Au stade actuel, dans les quatre domaines prioritaires définis dans la Communication (personnes ; 
entreprises ; infrastructures et énergie ; recherche et innovation), aucune mesure n’a fait l’objet d’une 
accélération ou d’un ajustement. Aucun autre ajustement aux mesures initialement planifiées n’est 
actuellement jugé nécessaire pour répondre à des besoins nouveaux ou différents. 
 
Les programmes opérationnels ne sont pas révisés pour élargir le champ des actions à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables dans les logements. 
 
Par ailleurs, un accès de type JEREMIE aux instruments de financement à destination des PME 
existe. Pour l’instant, il n’est pas envisagé d’en modifier le fonctionnement. 
 
Enfin, les priorités de développement des capacités visant à renforcer l’aptitude des autorités 
politiques à planifier, mettre en œuvre, surveiller et contrôler les programmes opérationnels n’ont été 
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ni modifiées ni renforcées depuis le début du lancement de la présente programmation. Par contre, 
sur base de l’expérience de la programmation 2000-2006, ce renforcement a été prévu et mis en 
œuvre dès avant le lancement de la présente programmation 2007-2013. 
 
4. Simplification des mécanismes nationaux/régionau x de mise en œuvre 
 
Le renforcement mentionné au point précédent, sur base de l’expérience de la programmation 2000-
2006, a pris des formes diverses : 
 

− pour chacune des mesures des réunions d’information ont été réalisées auprès des 
opérateurs potentiels ; 

− les appels à projet ont été lancés le plus rapidement possible sans même attendre la 
décision sur les programmes opérationnels ; 

− le processus : introduction du projet – sélection du projet – décision du Gouvernement 
Wallon – arrêté de subvention – mise en œuvre des organes de contrôle et de suivi, s’est 
étendu sur une période réduite au maximum ; 

− des règles d’éligibilité communes et transversales ont été établies pour tous les projets. 
Cette manière de procéder a notamment facilité la tâche des bénéficiaires engagés dans 
des portefeuilles de projets différents ; 

− le traitement des déclarations de créance est centralisé ; 
− les avances payées aux opérateurs sont supérieures à celles reçues de la Commission, ce 

qui permet de libérer plus rapidement des montants dans l’économie, la Région Wallonne 
préfinançant la différence ; 

− la mise en place rapide de Comités d’accompagnement a permis et permet un suivi plus 
rapide et plus régulier des bénéficiaires et des projets ; 

− un arrêté de subvention type a été mis en place pour tous les projets ; 
− un vademecum a été établi à destination des opérateurs ; 
− un vademecum a été établi à destination des administrations fonctionnellement 

compétentes. 
 
D’une manière générale, l’Administration ayant en charge la matière des fonds structurels est passée 
d’un rôle de coordination (2000-2006), a un rôle plus proactif d’information, de sensibilisation, 
d’accompagnement, etc. 
 
Dans ce contexte, il n’a pas été nécessaire de modifier certaines dispositions contenues dans les 
programmes opérationnels pour intégrer les mesures de simplification et pour accélérer les 
mécanismes de réalisation. 
 
 
5. Utilisation des possibilités proposées dans l’en cadrement temporaire des aides d’Etat 
 
A l’heure actuelle et en dehors des mesures déjà définies, il n’est pas envisagé d’utiliser des fonds de 
la politique de cohésion pour financer des : 
 

− plans de mise en œuvre du « montant limite d’aide compatible » à hauteur de 500.000 
euros ; 

− garanties d’Etat pour des prêts assortis d’une réduction de prime ; 
− prêts bonifiés, notamment pour la fabrication de produits verts (satisfaisant aux normes de 

protection environnementale ou allant au delà de ces normes). 
 
 
6. Utilisation des dispositions prévues par le Plan  de relance européen 
 
Différentes dispositions ou modifications réglementaires prévues par le Plan de relance européen afin 
de mobiliser les Fonds structurels européens pour soutenir les investissements ont été utilisées en 
Région Wallonne et en Communauté Française, tant au niveau de la programmation 2000-2006 que 
de la programmation 2007-2013. 
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6.1. Programmation 2000-2006 
 
La possibilité de prolonger l’éligibilité des dépenses au 30 juin 2009 a été utilisée pour un certain 
nombre de dossiers, y compris les régimes d’aide. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des programmes FEDER, le Gouvernement Wallon a également utilisé la 
possibilité offerte par la décision de la Commission du 11 févier 2009 relative aux lignes directrices 
pour la clôture, qui permet dorénavant un dépassement de 10 % par axe (au lieu de 2 %) dans la 
mesure où le budget global est respecté. 
 
6.2. Programmation 2007-2013 
 
Certaines des dix mesures avancées par la Commission européenne dans son Plan de relance 
économique* ont un lien direct avec les actions soutenues dans le cadre des programmes FEDER. 
Parmi celles-ci, on relèvera : le renforcement de l’accès au financement des entreprises, la réduction 
des charges administratives et la promotion de l’entrepreneuriat, la modernisation des infrastructures 
et l’amélioration de l’efficience énergétique, la promotion du développement des produits « verts », 
l’accroissement des investissement en R&D, l’innovation et l’éducation, le développement des 
technologies vertes et l’accessibilité pour tous aux réseaux à large bande. 
 
Dans le cadre des programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi », un accent particulier a été placé sur les actions liées aux investissements en R&D, à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat. Plus de la moitié des Fonds structurels sont concentrés dans ces 
domaines. Des actions sont également développées en matière de financement des entreprises, 
d’accessibilité aux réseaux à large bande, de développement des énergies renouvelables et de 
l’environnement. Enfin, dans une dynamique de développement durable, une attention particulière a 
également été accordée aux activités liées à l’éco-innovation dont la problématique a été abordée de 
manière transversale au travers des deux programmes opérationnels. 
 
Enfin, il est important de souligner que le Plan Marshall 2.Vert accorde une importance privilégiée aux 
actions liées à l’efficience énergétique et au développement des technologies propres. Par 
conséquent, tant au travers des programmes opérationnels que de la politique régionale wallonne, 
une place importante est accordée aux priorités avancées dans le Plan de reconversion économique 
européen. 
 
Signalons également, sur un plan plus technique, la possibilité offerte par le nouveau règlement 
FEDER (n°397/2009), qui permet désormais d’accepter  des dépenses non pas sur base de coûts 
réels mais sur base d’un forfait, a été répercutée auprès des bénéficiaires. 
 
Cette modification du règlement, ainsi que la modification de l’article 55 du règlement général 
supprimant le contrôle des recettes pour les projets inférieurs à 1 million € en coût total, ont été 
intégrées dans les règles d’éligibilité fixées par le Gouvernement, qui ont été adaptées en 
conséquence. 
 

                                                 
* « A European Economic Recovery Plan », Communication from the Commission to the European Council, Brussels, 
26.11.2008, COM(2008) 800. 
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Tableau 1 : Indicateurs clés de contexte 
 
  Hainaut Liège Wallonie 

Indicateurs Source 

Année 
de base - 

2005 

Valeur la 
plus 

récente 

Année 
de base - 

2005 

Valeur la 
plus 

récente 

Année 
de base - 

2005 

Valeur la 
plus 

récente 
1. Activité économique        

Indice du PIB par habitant  
UE 27 = 100 (2005-2007) 

EUROSTA
T ICN 78,6 74,4 87,8 84,5 86,3 82,2 

Répartition de la valeur 
ajoutée (2005-2007) ICN        

Agriculture, sylviculture, 
pêche  0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0 
Industrie  25,0 24,7 26,1 26,3 24,4 24,2 
Services marchands  45,0 45,4 43,9 44,2 45,7 46,2 
Services non marchands  29,1 29,1 29,1 28,8 28,9 28,6 

Démographie d'entreprise ECODATA       
Taux de création brut  8,96 nd 8,57 nd 8,44 nd 
Taux de création net  1,10 nd 0,99 nd 1,03 nd 
Taux de faillites (2005-
2007)  1,13 1,11 1,32 1,19 1,16 1,09 
Densité d'entreprises  50,2 nd 58,1 nd 59,4 nd 

Evolution de l'investissement 
privé (FBCF) (2005-2006) ICN - 13,3% - 8,8% - 11,6% 

Taux d'investissement privé 
(2005-2006) ICN 15,0 16,3 14,6 15,1 15,7 16,7 
2. Innovation et recherche        

Intensité R&D (2005 2006) 
EUROSTA
T  nd nd nd nd 1,36 1,42 

Totale  nd nd nd nd 1,84 nd 
Industrielle  nd nd nd nd 1,36 1,42 

Demandes de brevets par 
habitant (provisoire) 

EUROSTA
T  44,9 nd 66,6 nd 73,7 nd 

3. Structures sociales        

Taux d'emploi(2005-2008) 
EUROSTA
T       

Total  52,9 54,1 56,1 57,1 56,1 57,2 
Hommes  60,8 60,6 63,6 64,2 63,7 64,0 
Femmes  45 47,8 48,7 49,9 48,4 50,4 
Travailleurs âgés de 55 à 
64 ans  28,4 25,8 32,8 34,3 32,2 33,6 

Taux de chômage (2005-
2008) 

EUROSTA
T       

Total 2005-2008 9 6,5 14 11,6 11,8 10,0 
Jeunes 2005-2008 36,6 32,8 28 26,9 31,8 27,5 

Niveau de formation de la 
population active (%)(2005-
2008) 

EUROSTA
T       

Faible 2005-2008 30,9 25,8 28,8 28,5 28,0 25,0 
Moyen  41,4 44,2 37,0 37,7 38,9 40,9 
Elevé  27,8 30,0 34,2 33,7 33,0 34,1 

Taux de participation à la 
formation tout au long de la 
vie (2005-2007) 

EUROSTA
T 3,8 3,7 6,6 5,8 5,8 5,0 
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  Hainaut Liège Wallonie 

Indicateurs Source 

Année 
de base - 

2005 

Valeur la 
plus 

récente 

Année 
de base - 

2005 

Valeur la 
plus 

récente 

Année 
de base - 

2005 

Valeur la 
plus 

récente 

Nombre de bénéficiaires du 
revenu d'insertion (2005-
2008) 

SPP 
Intégration 
sociale 14.415 16.168 15.258 16.676 38.275 41.276 

4. Attractivité        

Evolution du nombre de 
nuitées (2005-2007) INS  - 21,15% - -2,16% - 1,35% 

Evolution de la fréquentation 
des attractions touristiques OTW nd nd nd nd nd nd 
Evolution de la population 
(2005-2007) INS - 0,72% - 1,29% - 1,21% 

 
Nd= non disponible 
 



 

Tableau de bord 

Suivi des objectifs quantifiés de la stratégie européenne pour l’emploi  
en Wallonie et à Bruxelles 

 

Au cours de la programmation 2007 – 2013 

 

 
Version 20.11.2009 
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Objectif SEE : 
 Atteindre en moyenne un taux d'emploi total de 70 %, un taux d'emploi des femmes d'au moins 60 % et un taux d'emploi des 
travailleurs âgés (55 à 64 ans) de 50 %, d'ici à 2010, et à réduire le chômage et l'inactivité (LD 17). 

 

Tableau 2 : Taux d’emploi (15-64 ans) H+F 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UE 27 65.3 65,9      
Belgique 62.0 62,4      
Région wallonne 57.0 57,2      
Région de Bruxelles-C 54.8 55,6      
Source : Enquête sur les forces de travail 

 

Tableau 3 : Taux d’emploi (15-64 ans) Femmes 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UE 27 58.3 59,1      
Belgique 55.3 56,2      
Région wallonne 49.6 50,4      
Région de Bruxelles-C 48.3 48,4      
Source : Enquête sur les forces de travail 

 

Tableau 4 : Taux d’emploi (55-64 ans) H+F 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UE 27 44.7 45,6      
Belgique 34.4 34,5      
Région wallonne 33.6 33,6      
Région de Bruxelles-C 38.3 39,7      
Source : Enquête sur les forces de travail 
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Tableau 5 : Taux de chômage BIT  H+F 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UE 27 7.2 7,0      
Belgique 7.5 7,0      
Région wallonne 10.5 9,9      
Région de Bruxelles-C 17.1 16,1      
Source : Enquête sur les forces de travail 
 
 

Tableau 6 : Inactivité (= 1- taux d’emploi)   
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
UE 27 34.7 34,1      
Belgique 38.0 37,6      
Région wallonne 33.0 42,8      
Région de Bruxelles-C 45.2 44,4      
Source : Enquête sur les forces de travail 
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Objectif SEE : 

 Tous les chômeurs se voient offrir un emploi, un stage d'apprentissage, une formation complémentaire ou toute autre mesure destinée 
à favoriser leur embauche; dans le cas des jeunes ayant quitté l'école, dans un délai de quatre mois au maximum d'ici à 2010, et dans le 
cas des adultes, dans un délai de douze mois au maximum; 

 

Tableau 7 : Taux de couverture des politiques du marché du travail 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Région wallonne H 55,1 78,8      
  F 33,6 74,5      
  T 43,4 76,5      
           
Région de Bruxelles-ca H 12,0 13,8      
  F 14,9 19,0      
  T 13,4 16,4      
           
Fédéral H 26,2 34,9      
  F 64,7 84,5      
  T 46,8 61,1      
           
Belgique H 70,4 91,6      
  F 98,0 138,7      
  T 85,2 116,4      
Source : PNR 2009 
 Le taux de couverture se calcule en rapportant le nombre de bénéficiaires des politiques du marché du travail (catégories 2 à 7 LMP) au nombre de chômeurs + réserve de main d’œuvre. 
Il n’a pas été tenu compte des doubles comptages (un même individu participant à plusieurs mesures) 
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Objectif SEE : 

d'ici à 2010, 25 % des chômeurs de longue durée devraient participer à une mesure active sous forme d'une formation, d'une 
reconversion, d'une expérience professionnelle ou de toute autre mesure destinée à favoriser leur embauche, avec pour objectif de 
parvenir à la moyenne atteinte par les trois États membres les plus avancés; 

 

Tableau 8 : Taux d’activation des chômeurs de longue durée (stock) 
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
            
Région wallonne H 17,6 15,1       
  F 17,9 12,7       
  T 17,8 13,8       
            
Région de Bruxelles-c H 19,4 20,1       
  F 22,2 21,1       
  T 20,8 20,6       
            
Belgique H 34,0 40,6       
  F 42,8 41,3       
  T 39,0 40,9          
Source : PNR 2009  - Le taux d’activation des CLD s’obtient en rapportant les bénéficiaires des politiques du marché du travail (LMP 2à7) 
au nombre total de chômeurs de longue durée (c'est-à-dire les jeunes au chômage depuis + de 6 mois et les adultes depuis plus de 12 mois) 

 

 
Objectif SEE : 

dans toute l'Union européenne, les demandeurs d'emploi peuvent consulter toutes les offres d'emploi diffusées par les services pour 
l'emploi des États membres; 

P.M. 
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Objectif SEE : 

 obtenir, d'ici à 2010, une augmentation de cinq ans, au niveau communautaire, de l'âge effectif moyen de départ en retraite par 
rapport à 2001; 

 

 

Tableau 9 : Age moyen de sortie de la population active (Belgique) 
  2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                      
Hommes 58,6 61,6 : 61,2 nd       
Femmes 58,4 59,6 : 61,9        
Total 58,5 60,6 : 61,6        

                      

Source : PNR 2008 à 2009  et Eurostat (pour année 2007) 
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Objectif SEE : 

 offrir des services de garde d'enfants permettant d'accueillir au moins 90 % des enfants ayant entre trois ans et l'âge de la scolarité 
obligatoire et au moins 33 % des enfants de moins de trois ans, d'ici à 2010; 

 

 

Tableau 10: Gardes d’enfant selon la durée hebdomadaire selon le groupe d’âge 
    2006   2007   2008   2009       

   1-29h 30h et + 1-29h 30h et + 1-29h 30h et + 1-29h 30h et 
+ 

    

                    
Wallonie (1) 0 - 2 ans 15,9 13,0 14,4 17,1            
  3 - 5 ans 39,2 59,0 33,1 58,9            
                    
Bruxelles-c (1) 0 - 2 ans 9,9 21,6 9,7 16,2            
  3 - 5 ans 40,2 59,0 31,1 60,6            
                    
Belgique (1) 0 - 2 ans 15,4 20,7 17,9 20,3            
  3 - 5 ans 36,8 62,2 34,5 59,5            
                    
Belgique (2) 0 - 2 ans 17,0 23,0 21,0 23,0            
  3 - 5 ans 36,0 62,0 35,0 65,0             
Source : PNR 2008 à 2009 (1) calculs SPF Emploi ; (2) Calculs Eurostat  La différence avec Eurostat s'explique par le fait qu'Eurostat 
prend l'âge exact au moment de l'interview alors que le SPF ETCS ne dispose que du trimestre de l'interview et du trimestre de naissance. 
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Objectif SEE : 

 atteindre une proportion de jeunes quittant prématurément l'école de 10 % au maximum en moyenne dans l'Union européenne; 

 

 

Tableau 11: Pourcentage de la population de 18 à 24 ans qui n'a pas terminé l'enseignement secondaire supérieur et n'est plus dans 
l'éducation 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
              
Région wallonne H 18,4 16,1        
  F 11,0 12,5        
  T 14,8 14,3        
              
Région de Bruxelles-c. H 22,1 23,4        
  F 16,7 17,3        
  T 19,3 20,2        
              
Belgique H 15,1 13,9        
  F 10,0 10,3        
  T 12,6 12,1             

Source : EFT – Calculs Steunpunt WSE 
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Objectif SEE : 

 la proportion de jeunes âgés de vingt-deux ans ayant terminé l'enseignement secondaire supérieur devrait atteindre au moins 85 % 
dans l'Union européenne d'ici à 2010; 

 

Tableau 12: Pourcentage de la population de 20 à 24 ans qui a terminé l'enseignement secondaire supérieur 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Wallonie H 76,4 75,0      
 F 81,7 79,5      
 T 79,0 77,2      
          
Bruxelles-c H 68,3 66,7      
 F 74,7 71,9      
 T 71,7 69,4      
          
Belgique H 80,4 80,5      
 F 84,9 83,9      
 T 82,6 82,2      
         

Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
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Objectif SEE : 

 le taux de participation de la population adulte en âge de travailler (tranche d'âge de 25 à 64 ans) à l'éducation et à la formation tout 
au long de la vie devrait atteindre au moins 12,5 % en moyenne dans l'Union européenne. 

 

Tableau 13 : Taux de participation à la formation de la population au cours des 12 derniers mois 
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                     
Wallonie H 11,9 13,9 12,7          
  F 11,1 12,6 12,0          
  T 11,5 13,2 12,4          
                  
Bruxelles-c. H 20,1 18,6 17,8          
  F 18,9 17,5 16,8          
  T 19,5 18,0 17,3          
                  
Belgique H 17,0 17,3 16,8          
  F 15,6 16,1 16,0          
  T 16,3 16,7 16,4            

Source : DGSIE, Enquête sur les forces de travail 
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Tableau 14 : Perspectives macro-économiques – Taux de croissance 2008-2014 en moyenne 
annuelle  
 

ENTITE PIB Productivité  Emploi  
Région de Bruxelles-Capitale 0,95 2,04 1,23 
Région flamande 1,12 2,26 0,42 
Région wallonne 1,08 2,47 0,18 
Royaume 1,10 2,27 0,42 

Source : Bureau Fédéral du Plan 
 
 

Tableau 15 : Réalisations principales cumulées des programmes Compétitivité et Emploi ET 
Convergence en 2007 Et 2008, en nombre de bénéficiaires 

 

 Hommes  Femmes Total 

Formations à la création d’entreprise ou à la demande des 
secteurs (AXE 1) 

10.157 3.902 13.249 

Accompagnement à la création d’entreprises (AXE 1)   1.789 

Formations en alternance, continue ou des formateurs (AXE 2) 82.948 

 

86.408 169.356 

Formation visant l’insertion socio-professionnelle et 
accompagnement de l’insertion (AXE 3) 

23.112 25.236 48.348 

Gardes d’enfants (AXE 3)   762 

Source : Agence FSE 
 

Tableau 16 : Mises à l’emploi estimées cumulées Compétitivité et convergence 2007-2008 

 

 Hommes Femmes Total 

Axe 1 1.444 523 1.967 

Axe 2 4.814 3.251 8.065 

Axe 3 2.660 3.257 5.917 

Total 8.918 7.031 15.949 

Source : Agence FSE 
 

 

 
 
 
 


