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Publieke werkgelegenheid in België in een internationaal perspectief

De voorliggende studie kadert in de debatten en de be-
schouwingen over de efficiëntie van de overheidssec-
tor. Om die efficiëntie te evalueren, dienen de presta-
ties op het vlak van geleverde diensten en de 
aangewende middelen vergeleken te worden. Deze 
studie behandelt een belangrijk aspect van de omvang 
van de overheidssector, namelijk de werkgelegenheid, 
zonder in te gaan op de performantie. Concreet beoogt 
de studie de omvang van de werkgelegenheid in de 
Belgische overheidssector te evalueren op basis van 
een internationale vergelijking.

In 2007 telt België 807 000 arbeidsplaatsen in de insti-
tutionele sector van de overheid, namelijk 142 000 ar-
beidsplaatsen in de subsector van de centrale over-
heid, 349 000 bij de gefedereerde entiteiten, 286 000 
bij de lagere overheid en 30 000 in de wettelijke-socia-
le-verzekeringsinstellingen. In België omvat de over-
heidssector in hoofdzaak de overheid in strikte zin 
(425 000 banen) en het openbaar onderwijs (331 000 
banen), maar in tegenstelling tot veel landen, geen ba-
nen uit de gezondheidszorg omdat die volledig valt on-
der andere institutionele sectoren.

De werkgelegenheid in de institutionele sector van de 
overheid bedraagt in België 18,5 % van de totale werk-
gelegenheid en is daarmee hoger dan het gemiddelde 
van zeventien OESO-lidstaten met een vergelijkbare 
economische ontwikkeling (17,4 %). Ten opzichte van 
de totale bevolking is de werkgelegenheid in de over-
heidssector in België (7,6%) daarentegen lager dan 
gemiddeld (8,6 %). De vergelijking van de werkgele-
genheid wordt echter bemoeilijkt door de internationale 
organisatorische verschillen in de productie van dien-
sten die onder de bevoegdheid van de openbare bestu-
ren vallen – zoals  de gezondheidszorg. Om die moei-
lijkheden te vermijden, kan men zich baseren op het 
daartoe door de OESO ontwikkelde begrip ‘openbaar 
domein’. Het is een breed begrip dat zowel slaat op de 
overheidssector als op de marktproducenten, die, be-
taald door de overheid, goederen en diensten leveren 
aan de overheid zelf (onder meer diensten in onder-
aanneming) en aan de huishoudens (hoofdzakelijk ge-
zondheidszorg). Werkgelegenheidsstatistieken die 
overeenstemmen met het ‘openbaar domein’ zijn mo-

menteel echter niet beschikbaar. Daarom kan men en-
kel een vergelijking maken op basis van de productie-
kosten, die de volgende drie uitgavencategorieën van 
de overheidssector omvatten: de lonen, de aankoop 
van goederen en diensten en de sociale uitkeringen in 
natura (hoofdzakelijk publieke uitgaven voor gezond-
heidszorg ter financiering van hospitalen, artsen, ge-
neesmiddelen, ...).

In 2007 bedragen de totale productiekosten van goe-
deren en diensten van het ‘openbaar domein’ 22,2 % 
van het bbp in België. Ons land situeert zich daarmee 
boven het gemiddelde van de OESO-lidstaten met een 
vergelijkbare economische ontwikkeling (20,8 % van 
het bbp). Tussen 1995 en 2007 zijn de totale productie-
kosten van het ‘openbaar domein’ gestegen met 1,6 
procentpunt van het potentieel bbp in België, terwijl 
deze voor het gemiddelde stabiel zijn gebleven. De 
analyse per functie toont dat België zich boven het ge-
middelde bevindt in het domein van economische za-
ken, onderwijs en gezondheidszorg, en helemaal bo-
venaan voor het algemeen overheidsbestuur. België 
situeert zich op het gemiddelde voor openbare orde en 
veiligheid en onder het gemiddelde voor defensie en 
sociale bescherming.

Voor het totaal van de bezoldigingen van de overheids-
sector zonder gezondheidszorg, bekleedt België de 
derde plaats bovenaan (in procent van het bbp).  Voor 
de aankoop van goederen en diensten zonder gezond-
heidszorg daarentegen, bevindt België zich op de op 
drie na laatste plaats, wat erop kan wijzen dat er min-
der een beroep wordt gedaan op onderaanneming.

De vergelijking van de werkgelegenheid stelt geen pro-
blemen voor de overheid in strikte zin, waarvan de ac-
tiviteit (vrijwel) volledig afhangt van de overheidssector. 
In België bedraagt de werkgelegenheid bij de overheid 
in strikte zin in verhouding tot de totale bevolking 4 per 
100 inwoners, of het hoogste aandeel onder de 
OESO-lidstaten met een vergelijkbare economische 
ontwikkeling, die gemiddeld 3 loontrekkenden per 100 
inwoners hebben in 2006 (in aantal jaarlijks gewerkte 
uren, blijft de vaststelling onveranderd : 64 uren per in-
woner in België tegenover gemiddeld 50 uren). In Bel-
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gië nam die werkgelegenheid trouwens toe : tussen 
1995 en 2006 steeg het aantal loontrekkenden per 100 
inwoners er met 0,4, terwijl het gemiddelde met 0,1 
daalde. In procent van de totale werkgelegenheid, be-
draagt de werkgelegenheid bij de overheid in strikte zin 
9,9 % in 2006, tegenover gemiddeld 6,2 % in de landen 
uit de vergelijking.

Binnen de overheid in strikte zin bedraagt het totaal 
van de bezoldigingen van de ‘zuivere’ overheidsdien-
sten (zonder defensie en openbare orde en veiligheid) 
3,9 % van het bbp in België. Dat is meer dan bij de 
OESO-lidstaten met een vergelijkbare economische 
ontwikkeling, waar het gemiddelde 2,5 % van het bbp 
bedraagt in 2006. Tussen 1995 en 2006 noteert trou-
wens enkel België een stijging van het totaal van de be-
zoldigingen (met 0,3 procentpunt van het potentieel 
bbp, tegenover een daling van het gemiddelde met 0,3 
procentpunt). Die positie bovenaan wordt verklaard 
door het aantal arbeidsplaatsen. Het gemiddeld loon 
(per werknemer) bij de overheid in strikte zin is minder 
hoog dan het gemiddelde. Dat verschil wordt misschien 
voor een deel verklaard door het geringer aantal 
50-plussers bij de overheid in strikte zin in België 
(27,9 %) dan het gemiddelde (30,4 %). De aankoop 
van goederen en diensten (zowel in het geval van ‘zui-
vere’ overheidsdiensten als bij de andere functies) is 
daarentegen in België lager dan het gemiddelde. Dat 
bevestigt de trend dat er in ons land relatief minder een 
beroep wordt gedaan op onderaanneming.

De werkgelegenheidsgraad bij de overheid in strikte zin 
lijkt niet te worden beïnvloed door de bevolkingsgrootte 
van het land. De totale omvang van de bezoldigingen in 
de overheidssector zonder onderwijs en gezondheids-
zorg, lijkt daarentegen hoger naarmate de decentrali-
satiegraad van het land hoger is. Dat laatste blijkt ook 
uit de oorsprong van de toegenomen werkgelegenheid 
bij de overheid in strikte zin in België, die zich situeert 
bij de gefedereerde entiteiten en de lagere overheid en, 
in mindere mate, bij de sociale zekerheid. De werkge-
legenheid bij de centrale overheid is daarentegen ge-
daald. Binnen de overheid in strikte zin telt de lagere 
overheid 198 000 arbeidsplaatsen, de centrale over-
heid 142 000 arbeidsplaatsen (waarvan 42 000 bij de-
fensie), de gefedereerde entiteiten 56 000 arbeids-
plaatsen en de sociale zekerheid 30 000 
arbeidsplaatsen in 2007.
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