
 

 
 

Geen zorgen, het gaat prima met de Brusselse tewerkstelling 

Brussel, 4 juni 2018 - Tussen 2016 en 2017 steeg het aantal jobs in het Brussels Gewest met 1,4%. Die stijging van 
het aantal jobs in het Brussels Gewest is groter dan in het Vlaams Gewest, waar het aantal jobs met 0,9% gestegen 
is en groter dan in het Waals Gewest, waar het aantal jobs met 0,3% gestegen is, ook al wordt er in een recente 
studie van HIVA-KULeuven gewag gemaakt van een stabilisering van de tewerkstelling in het Brussels Gewest.  
 
De gegevens in de studie van HIVA-KULeuven bevatten immers verschillende misvattingen. Er wordt 
bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de zelfstandigen of de werknemers met een buitenlands statuut, 
waarvan er zich bijzonder veel in het Brussels Gewest bevinden. De Brusselse economie is voornamelijk een 
diensteneconomie en telt een groot aantal zelfstandigen, wat kenmerkend is voor het Gewest.  
 
De gegevens van de HIVA-studie hebben bovendien betrekking op juni 2016, wat net na de aanslagen, de 
lockdown en de herstelling van de tunnels valt. Het spreekt voor zich dat dat een moeilijke periode was voor 
Brussel met gevolgen voor de jobcreatie. 
 
Uit meer volledige en recentere cijfers van de FOD Economie blijkt echter dat het aantal jobs in het Brussels 
Gewest met 1,4% steeg tussen 2016 en 2017. Dat is meer dan in het Waals Gewest (0,3%) en in het Vlaams 
Gewest (0,9%). 
 
Na analyse door het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid en Opleiding blijkt uit de cijfers dat 
726.350 personen in 2017 in Brussel werkten. Sinds de oprichting van het Gewest in 1989 zijn er met andere 
woorden nog nooit zoveel jobs in Brussel geweest. Dat vormt een duidelijk teken van de economische dynamiek 
van het Gewest. 
 
Wat betreft het aantal ondernemingen kent Brussel overigens dan wel traditioneel gezien een hoger aantal 
faillissementen en migratiesaldo, dan nog waren er volgens de FOD Economie 101.131 btw-plichtige 
ondernemingen in 2016 en netto gezien meer dan 2.000 opgerichte ondernemingen. 

“Ik beweer niet dat de mobiliteitsproblemen geen invloed hebben op de economische ontwikkeling van ons 
gewest, zoals in Antwerpen en Luik, waar het autoverkeer nog meer verzadigd is. Dat heeft een duidelijke invloed 
op de locatie van de ondernemingen. De cijfers zijn echter duidelijk: niet enkel het aantal jobs in het Brussels 
Gewest stijgt, maar ook het aantal ondernemingen”, licht Didier Gosuin, Brusselse minister van Economie en 
Tewerkstelling toe. “Als Brusselse minister hecht ik veel belang aan een juiste weergave van de cijfers en ik 
weiger vertekende interpretaties te erkennen die tot ‘Brusselbashen’ leiden.”. 
 
 

 
 
 
 
 


