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Samenvatting 

Het vertrek van Ford Genk heeft nogmaals aangetoond hoe broos onze economische welvaart 

is. Door de fabriekssluiting worden niet alleen de Ford-werknemers zwaar getroffen; ook de 

werknemers bij de talrijke toeleveranciers delen in de klappen.  

In deze studie proberen we een zicht te krijgen op de economische impact van de 

sluiting van Ford Genk op Limburg én Vlaanderen. Met andere woorden: hoe diep is de 

economische put die wordt gegraven door de fabriekssluiting? We maken een vertaling van de 

sluiting van Ford Genk in termen van verlies aan omzet, banen (arbeidsplaatsen), welvaart 

(bruto toegevoegde waarde) en koopkracht (consumptieve bestedingen). Daarnaast zoeken 

we naar factoren die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de economische groei (of 

groei van de arbeidsproductiviteit) in Limburg, en becijferen we in welke mate deze groei 

bedreigd wordt door de fabriekssluiting. 

Het is niet de bedoeling van deze studie om beleidsvoorstellen aan te reiken. Er 

worden dus geen antwoorden geformuleerd op de (weliswaar voor de hand liggende) vraag op 

welke manier deze diepe put gedempt kan (moet) worden, of hoe de economische groei 

gestimuleerd kan (moet) worden. 

Tot slot nog twee kanttekeningen. Ten eerste, deze studie schetst het 

worstcasescenario, m.a.w. het ergste dat kan gebeuren. Het voordeel van deze benadering is 

dat beleidsmakers een zicht krijgen op de omvang van de initiële uitdaging waar zij voor 

geplaatst worden – en, bijgevolg, op de middelen die minimaal ingezet moeten worden. Ten 

tweede, de cijfermatige uitkomsten zoals gepresenteerd in deze impactstudie dienen steeds 

opgevat te worden als indicatieve ramingen, binnen zekere (vaak ruime) 

onzekerheidsmarges. 

 

 

Waarom deze impactstudie? 

De dag nadat de sluiting van Ford Genk in de pers bekend werd, gaf de Universiteit Hasselt 

haar onderzoeksinstituut KIZOK (Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie) de 

opdracht om een economische impactstudie over de sluiting te maken. Iedereen in Limburg 

voelde immers aan dat deze sluiting een behoorlijke krater zou slaan in de Limburgse 

economie. Maar hoe groot was deze krater precies? Als belangrijkste kennisinstelling in 

Limburg zag de UHasselt het als haar plicht om deze vraag te beantwoorden. In dit rapport 

stellen we u de resultaten van het onderzoek van prof. dr. Ludo Peeters en prof. dr. Mark 

Vancauteren voor.   

Prof. dr. Luc De Schepper  

Rector Universiteit Hasselt 
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De conclusies van deze impactstudie vallen uiteen  

in 6 vragen: 
 

 

1) Hoeveel banen gaan er verloren in Limburg (en Vlaanderen)?  

Voor elke 100 jobs die verloren gaan in de Limburgse autoassemblage (Ford Genk) gaan 65 

banen verloren bij de (directe en indirecte) toeleveranciers in Limburg en bijkomend nog eens 

72 banen bij de toeleveranciers elders in Vlaanderen. Als we dit vertalen naar concrete 

aantallen, dan betekent dit dat de 4.337 banen die in Limburg rechtstreeks verloren gaan 

door de sluiting van Ford Genk gepaard gaan met een extra verlies van 2.816 banen bij de 

toeleveranciers in Limburg en 3.111 banen bij de toeleveranciers elders in Vlaanderen. Het 

banenverlies in Vlaanderen (inclusief Limburg) bereikt daarmee 10.264 jobs. Dit komt neer op 

een banenmultiplicator van 2,4.  

Maar ook het koopkrachtverlies (zie vraag 3) zorgt voor extra banenverlies: 1.042 jobs in 

Limburg (exact berekend) en 453 jobs extra in de rest van Vlaanderen (niet exact berekend, 

extrapolatie van Limburgse cijfers). 

Het totale banenverlies in Limburg wordt dus geraamd op 8.195 jobs. In Vlaanderen zullen in 

totaal naar schatting 11.759 mensen hun baan verliezen. Dit komt dan neer op een 

banenmultiplicator van 2,7. 

Limburg neemt dus zowat 70% van het totale banenverlies in Vlaanderen voor zijn rekening. 

De werkloosheidsgraad in Limburg stijgt hiermee van 6,8% van de beroepsbevolking naar 

7,9% (als we enkel het jobverlies bij Ford Genk meetellen) en naar 8,6% (inclusief het 

banenverlies bij Limburgse toeleveranciers) – dus een stijging van 1,8 procentpunten (oftewel 

een stijging van de werkloosheidsgraad met 26,5%). Indien we ook het bijkomende 

banenverlies meerekenen door het koopkrachtverlies, dan stijgt de werkloosheidsgraad in 

Limburg tot een niveau van 8,8% van de beroepsbevolking – dus 2 procentpunten 

hoger dan het huidige niveau (oftewel een stijging van de werkloosheidsgraad met 

29,4%). 

  

2) Hoe groot is het welvaartsverlies in Limburg (en Vlaanderen)?  

Per 1 miljard euro omzetverlies in de Limburgse autoassemblage (Ford Genk) is er een 

welvaartsverlies (in termen van bruto toegevoegde waarde) van 190 miljoen euro in Limburg 

en bijkomend 77,7 miljoen euro elders in Vlaanderen. Als we dit vertalen naar concrete 

bedragen, betekent een omzetverlies van 3,1 miljard euro ten gevolge van de sluiting van 

Ford Genk een welvaartsverlies van 590 miljoen euro in Limburg (of ongeveer 2,6% van het 

BBP in Limburg) en van 210 miljoen euro elders in Vlaanderen. Het totale welvaartsverlies in 

Vlaanderen (inclusief Limburg) bedraagt dus 800 miljoen euro (of ongeveer 0,4% van het 

BBP in Vlaanderen en 0,22% van het BBP in België). Indien we hier het koopkrachtverlies bij 

rekenen, dan komen we op een welvaartsverlies van 644,1 miljoen euro in Limburg en 

875,1 miljoen euro in Vlaanderen als geheel. Bijna driekwart (73,6%) van dit totale 

welvaartsverlies in Vlaanderen is voor rekening van de provincie Limburg. 
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3) Hoe groot is het koopkrachtverlies in Limburg? Wat zijn de gevolgen 

daarvan? 

De daling van de consumptieve bestedingen in Limburg als gevolg van het inkomensverlies 

van de werknemers van Ford Genk en de Limburgse toeleveranciers wordt geraamd op 

ongeveer 140 miljoen euro. Deze terugval geeft op zijn beurt aanleiding tot een verlies van 

een 1.000-tal jobs in Limburg – dus in Limburgse sectoren die overwegend niet toeleveren 

aan Ford Genk – en een daarmee gepaard gaand bijkomend welvaartsverlies van zowat 60 

miljoen euro. Indien we het bijkomende banenverlies meerekenen, dan stijgt de 

werkloosheidsgraad in Limburg tot een niveau van 8,8% van de beroepsbevolking – dus 2 

procentpunten hoger dan het huidige niveau (oftewel een stijging van de werkloosheidsgraad 

met 29,4%). Het welvaartsverlies in Limburg komt hiermee op een niveau van ongeveer 

2,9% van het Limburgse BBP. 

 

4) Wat zijn de gevolgen voor het federale begrotingssaldo? 

Volgens een courant toegepaste vuistregel (50%-norm) zou een daling van de bruto 

toegevoegde waarde van 875,1 miljoen euro (welvaartsimpact van de fabriekssluiting, 

inclusief het welvaartsverlies door de vermindering van de koopkracht) – oftewel 0,25% van 

het Belgische BBP – aanleiding geven tot een vermindering van het federale begrotingssaldo 

van 0,125% van het nationale BBP. Dit komt overeen met een verhoging van het federale 

begrotingstekort van 466,1 miljoen euro. 

 

5) Wat zijn de gevolgen voor de productiviteitsgroei in Limburg? 

In 2011 lag de groei van de arbeidsproductiviteit (in termen van toegevoegde waarde) in 

Limburg op 0,87%. De Limburgse automobielnijverheid heeft voor 37,8% bijgedragen aan 

deze sterke productiviteitsstijging. De bijdragen aan de Limburgse productiviteitsgroei zijn 

vooral gerealiseerd in de sectoren ‘Metaalproducten’ en ‘Uitzendkantoren’, die samen goed 

zijn voor 145,2% van de globale productiviteitsgroei. De autoassemblage en de twee 

belangrijkste toeleverende sectoren behoren tot de Top-5 van de snelst groeiende sectoren in 

Limburg (periode 2007-2011).  

In het meest pessimistische (doch niet geheel ondenkbare) scenario waarbij Ford Genk en zijn 

belangrijkste toeleveranciers uit de markt verdwijnen, zou de Limburgse productiviteitsgroei 

met 10,9% dalen. 

 

6) Hoe zit het met de doorstroming van ontslagen Ford-werknemers naar 

andere vacatures op de Limburgse arbeidsmarkt? 

Als we kijken naar de verhouding tussen het aantal vacatures en het aantal werkzoekende 

(ontslagen) Ford-werknemers per Limburgse gemeente, dan is er sprake van een zekere 

‘ruimtelijke mismatch’. Voor ontslagen Ford-mensen in het oostelijke deel van de provincie is 

de kans op het vinden van een job die aansluit bij hun ervaring en competenties vrij gering. 

Het vacatureaanbod is er relatief klein en de ‘competitie’ – vanwege de vele andere getroffen 

Ford-werknemers die er wonen – relatief groot. Met andere woorden: er zijn te weinig 

‘gepaste’ jobs voor zoveel werkzoekenden. Een belangrijk deel zal dus minstens genoodzaakt 

zijn om over langere afstanden te pendelen voor een gepaste baan – gelet op de hogere 

drempel om in Luik of over de grens (Nederland) te gaan werken. 
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Eindbalans Limburg 
 

De schade die wordt toegebracht aan de Limburgse economie is aanzienlijk:  

 een verlies van bijna 8.200 arbeidsplaatsen; 

 een stijging van de werkloosheidsgraad met 1,8 tot 2 procentpunten, 

(oftewel een stijging van de werkloosheidsgraad met bijna 30%); 

 een welvaartsverlies van 2,6% tot 2,9% van het Limburgse BBP; 

 een potentiële daling van 10,9% van de groei van de 

arbeidsproductiviteit;  

 ongunstige perspectieven voor de ontslagen Ford-werknemers: het zal 

voor de ontslagen Ford-werknemers – haast uitsluitend Limburgers 

(96%) – niet eenvoudig zijn om een ‘gepaste’ job te vinden in de 

nabijheid van hun woonplaats, gelet op de onevenwichtige geografische 

spreiding van enerzijds het Limburgse vacatureaanbod en anderzijds het 

aantal Ford-werknemers volgens woonplaats. 

 

Eindbalans Vlaanderen 

Ook de rest van Vlaanderen deelt serieus in de klappen: 

 totaal aantal verloren jobs in heel Vlaanderen: 11.759 jobs, waarvan 

8.195 in Limburg en 3.564 jobs in de rest van Vlaanderen; 

 welvaartsverlies van 875,1 miljoen euro. Waarvan 644,1 miljoen euro in 

Limburg en 231 miljoen euro in de rest van Vlaanderen. 
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Overzichtstabel economische impact sluiting Ford Genk 
(resultaten IO-analyse) 

Banenverlies 

 

Vlaanderen  Limburg  Limburg+ 

 

(aantal) (%)  (aantal) (%)  (aantal) (%) 

Direct (Ford Genk) 4.337 36,9%  4.337 60,6%  4.337 52,9% 

Indirect 1 (toeleveranciers Limburg) 2.816 23,9%  2.816 39,4%  2.816 34,4% 

Indirect 2 (toeleveranciers Rest Vl.) 3.111 26,5%  
  

 
  

Geïnduceerd (koopkracht Limburg)           1.042 8,9%  
  

 1.042 12,7% 

Geïnduceerd (koopkracht Rest Vl.) 453 3,9%  
  

 
  

Totaal 11.759 100,0%  7.153 100,0%  8.195 100,0% 

Welvaartsverlies 

 

Vlaanderen  Limburg 
 

 Limburg+ 
 

 

(miljoen €) (%)  (miljoen €) (%)  (miljoen €) (%) 

Direct (Ford Genk) 441,4 50,4%  441,4 75,2%  441,4 68,5% 

Indirect 1 (toeleveranciers Limburg) 145,6 16,6%  145,6 24,8%  145,6 22,6% 

Indirect 2 (toeleveranciers Rest Vl.) 210,4 24,0%  
  

 
  

Geïnduceerd  1 (koopkracht Limburg)            57,1 6,5%  
  

 57,1 8,9% 

Geïnduceerd 2 (koopkracht Rest Vl.) 20,6 2,4%  
  

 
  

Totaal  875,1 100,0%  587,0 100,0%  644,1 100,0% 

procent van…  (%)  (%)  (%) 

BBP België 
 

0,25%  
 

0,17%  
 

0,18% 

BBP Vlaanderen 
 

0,43%  
 

0,29%  
 

0,32% 

BBP Limburg 
  

 
 

2,63%  
 

2,88% 

Federaal begrotingssaldo 

 

Vlaanderen  Limburg  Limburg+ 

(miljoen €) 
 

 (miljoen €) 
 

 (miljoen €) 
 

Begrotingssaldo −437,5 
 

 −293,5 
 

 
  

Begrotingssaldo+ −466,1 
 

 
  

 −322,1 
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1. Inleiding 

De sluiting van Ford Genk heeft nogmaals aangetoond hoe broos onze welvaart is. Ford Genk 

is een belangrijke trekker van de Limburgse economie geweest, met 10% van de omzet van 

het totaal van de Top-500 van Limburgse ondernemingen en 1,7% van de werkzame 

bevolking (loontrekkers). Door het vertrek van de fabriek worden niet alleen de werknemers 

van Ford Genk zwaar getroffen. Ook de werknemers bij de talrijke toeleveranciers van Ford 

Genk delen in de klappen. 

In deze studie trachten we een zicht te krijgen op de economische impact van de sluiting 

van Ford Genk. Hoe diep is de economische put die wordt gegraven door de fabriekssluiting? 

We maken een vertaling van de sluiting van Ford Genk in termen van verlies aan omzet, 

banen (aantal arbeidsplaatsen), welvaart (bruto toegevoegde waarde) en koopkracht 

(bestedingen en de afgeleide effecten). Voorts zoeken we naar factoren die een belangrijke 

bijdrage hebben geleverd aan de economische groei – of productiviteitsgroei – in Limburg en 

becijferen we in welke mate deze groei bedreigd wordt door de fabriekssluiting. 

Het is niet de bedoeling van deze studie om een antwoord te formuleren op de (weliswaar 

voor de hand liggende) vraag op welke manier de put gedempt kan (moet) worden en de 

economische groei extra gestimuleerd kan (moet) worden. Niettemin wagen we ons aan een 

voorzichtige inschatting van wat minimaal noodzakelijk is om de productiviteitsgroei in 

Limburg na de sluiting van Ford Genk op peil te houden.  

Deze impactstudie maakt gebruikt van een uitgebreid geheel van (disparate) 

databestanden. We hebben getracht om het beschikbare cijfermateriaal zoveel mogelijk aan 

elkaar te koppelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. De studie maakt gebruik van 

twee specifieke methoden. De eerste methode is gebaseerd op een Input-Output rekenmodel 

– kortweg IO-model – dat ons toelaat om een inschatting te maken van de directe en 

indirecte gevolgen van de sluiting van Ford Genk, in termen van tewerkstelling, welvaart en 

koopkracht, zowel in Limburg als elders in Vlaanderen. Dit model gebruikt de IO-tabellen van 

België (2005) en Vlaanderen (2007), in combinatie met arbeidsmarktgegevens van de RSZ 

(2010). De tweede methode is een decompositiemodel, dat ons toelaat om de globale 

(geaggregeerde) groei van de arbeidsproductiviteit in de Limburgse economie op te splitsen 

naar de afzonderlijke bijdragen aan deze productiviteitsgroei van bedrijven uit verschillende 

bedrijfstakken. Deze methode wordt toegepast op de Top-500 van Limburgse ondernemingen 

(die zowat 30% van de totale werkgelegenheid in Limburg vertegenwoordigen), waarbij een 

rangschikking van sectoren wordt gemaakt op basis van omzetgegevens. 

Twee kanttekeningen verdienen hier echter een plaats. Ten eerste, deze studie schetst 

het beeld van een worstcasescenario, d.w.z. van het ergste dat kan gebeuren door de sluiting 

van Ford Genk – een abstractie gemaakt van de ‘natuurlijke’ veerkracht het economisch 

systeem. Het voordeel van een dergelijke benadering is dat beleidsmakers een zicht krijgen 

op de omvang van de initiële uitdaging waar zij voor geplaatst staan (en, bijgevolg, op de 

middelen die minimaal ingezet dienen te worden voor herstel). Ten tweede, de cijfermatige 

uitkomsten gepresenteerd in deze impactstudie dienen opgevat te worden als indicatieve 

ramingen. 
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2. Raming van het banen- en welvaartsverlies 

Met behulp van een IO-model berekenen we de effecten van de sluiting van Ford Genk. De 

IO-analyse gaat er – op basis van een aantal veronderstellingen – van uit dat een negatieve 

‘schok’ in een bepaalde bedrijfstak (in dit geval, een omvangrijke terugval in de activiteit van 

de autoassemblage) leidt tot een vermindering van aankopen van benodigdheden voor de 

autoassemblage bij andere bedrijven uit de toeleverende sectoren, die op hun beurt hun 

aankopen van benodigdheden neerwaarts aanpassen, enz. De uiteindelijke effecten van deze 

kettingreactie worden aangeduid met de term ‘directe en indirecte effecten’. De gecumuleerde 

directe (autoassemblage/Ford Genk) en indirecte (toeleveranciers) effecten kunnen worden 

uitgedrukt als verliezen in termen van productiewaarde (omzet), bruto toegevoegde waarde 

(de belangrijkste component van het BBP, of de ‘welvaart’) en werkgelegenheid. De data die 

gebruikt werden in het IO-gebaseerde rekenmodel zijn aangegeven in de onderstaande Box. 

 
 

    De IO-analyse is gestoeld op de meest recente beschikbare 
(geaggregeerde) data, afkomstig van diverse bronnen: 

 
- de Vlaamse IO-tabel van 2007 (kortweg aangeduid als VLIO2007),  

bron: Federaal Planbureau (niet publiek beschikbaar); 
 

- de Belgische IO-tabel van 2005 (BIO2005),  
bron: Federaal Planbureau (publiek beschikbaar); 
 

- Werkgelegenheidscijfers van 31/12/2010 (RSZ2010),  
bron: Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (niet publiek beschikbaar); 

 
Werkloosheidscijfers 31/06/2012, 
Bron: Portaal Lokale Statistieken (publiek beschikbaar); 
 

- Regionale Rekeningen van 2010 (INR2010),  
bron: Instituut  voor de Nationale Rekeningen–Nationale Bank van 
België (publiek beschikbaar). 

 
    Aanvullend werd met behulp van een “top-down” methode een eigen 
raming gemaakt van een (lokaal) Limburgs IO systeem (LIO2007), rekening 
houdende met de specifieke sectorstructuur van de Limburgse economie – 
d.w.z., met de over- of ondervertegenwoordiging van de verschillende 
sectoren in Limburg in vergelijking met Vlaanderen als geheel (zgn. 
‘locatiequotiënten’, berekend op basis van werkgelegenheidscijfers). De 
oorspronkelijke 118×118 Vlaamse IO-tabel werd geaggregeerd tot een 
52×52 tabel. 

 

 

Alvorens over te gaan tot de concrete bevindingen, is het nuttig om erop te wijzen dat de 

resultaten in  het beste geval slechts indicatieve waarden (voorlopige ramingen) zijn. Tal van 

praktische (data)problemen maken het onmogelijk om exacte cijfers te presenteren. Een 

belangrijke hindernis is het ontbreken van een perfecte afstemming van de NACE 3-cijfer 

sectorclassificaties in de IO-tabellen van het Federaal Planbureau (NACE Rev. 1) en de 

werkgelegenheidscijfers van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (NACE Rev. 2). Het 

gevolg hiervan is dat we af te rekenen hebben met overlappingen: een aantal sectoren (3-

cijfer niveau) uit de RSZ-statistieken komen voor in meerdere sectoren van de IO-tabellen. 

Derhalve werd geopteerd om een minimumwaarde (met weglating van de overlappingen) en 

een maximumwaarde (met behoud van de overlappingen) te rapporteren, in de 

veronderstelling dat ‘de’ waarheid wellicht ergens in het midden van de uiterste waarden ligt, 

dus een gemiddelde waarde. 

Bovendien kunnen vragen gesteld worden bij de actualiteitswaarde van de IO-cijfers van 

2005 of 2007. Het economische weefsel in België, Vlaanderen of Limburg heeft waarschijnlijk 

wel een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan tijdens de voorbije vijf à zeven jaren. 
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IO analyse in een notendop: 

Technische inputcoëfficiënten: 

,   waarin   

Leontief inverse matrix: 

 
 

Directe en indirecte effecten in termen van omzet  (per eenheid productie): 

 

 
 

Directe en indirecte effecten in termen van  tewerkstelling  (per eenheid 

productie): 

 

 
 

Directe en indirecte effecten in termen van bruto toegevoegde waarde  (per 

eenheid productie): 

 

 
 

IO systeem voor Limburg: 

 
 

waarin = aanpassingscoëfficiënt (topdownregionaliseringsmethode). 

 

Referenties: Dietzenbacher (2005); Hambÿe (2012); Miller & Blair (2009); Flegg 

& webber (2000); Bonfiglio (2009). 
 

 

2.1 Impact in termen van banenverlies 

Vlaanderen 

Het totale banenverlies bij de directe en indirecte toeleveranciers in Vlaanderen ten 

gevolge van de sluiting van Ford Genk (omzetverlies van ca. 3,1 miljard €) wordt geraamd op 

minimaal 7.249 en maximaal 13.123 banen, met een gemiddelde van 10.264 arbeidsplaatsen 

(met Ford Genk-correctie). Van dit totaal aantal arbeidsplaatsen gaat, gemiddeld genomen, 

zowat 42,3% verloren in de sector van de autoassemblage (4.337 jobs) en 57,7% (5.927 

jobs) bij de toeleveranciers in Vlaanderen. Dit komt overeen met een banenmultiplicator van 

bijna 2,4 (d.w.z. per 100 jobs die verloren gaan door de sluiting van Ford Genk komen er nog 

eens 140 verloren jobs in Vlaanderen bij). 
 

Raming van banenverlies in Vlaanderen 

 Maximum  Minimum Gemiddeld Ford-Genk correctie 

Autoassemblage 4.756 3.761 4.259 4.337 

Toeleveranciers (directe + indirecte) 8.367 3.488 5.927 5.927 

Totaal 13.123 7.249 10.186 10.264 
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Limburg 

Het totale banenverlies bij de directe en indirecte toeleveranciers in Limburg t.g.v. de 

sluiting van Ford Genk (omzetverlies van ca. 3,1 miljard €) wordt geraamd op minimaal 5.340 

en maximaal 8.856 banen, met een gemiddelde van 7.098 arbeidsplaatsen. Het banenverlies 

in Limburg bedraagt dus zowat 70% van het totale banenverlies in Vlaanderen. Van dit totale 

aantal sneuvelen, gemiddeld genomen, 4.337 jobs in de sector van de autoassemblage (Ford 

Genk), terwijl er nog eens 2.816 jobs verloren gaan bij de directe en indirecte toeleveranciers 

in Limburg. Dit komt neer op een banenmultiplicator van ongeveer 1,65 (d.w.z. per 100 jobs 

die verloren gaan door de sluiting van Ford Genk komen er nog eens 65 verloren jobs in 

Limburg bij). 

 

Raming van banenverlies in Limburg 

 Maximum  Minimum Gemiddeld Ford-Genk correctie 

Autoassemblage 4.782 3.782 4.282 4.337 

Toeleveranciers (directe + indirecte)  4.074 1.559 2.816 2.816 

Totaal Limburg 8.856 5.340 7.098 7.153 

Totaal Vlaanderen 13.123 7.249 10.186 10.264 

Aandeel Limburg 67,5% 73,7% 69,7% 70,2% 

 

 

Verdeling van geraamde banenverlies over Limburg en rest van Vlaanderen 

 

 

 

De werkloosheidsgraad (aantal werkzoekenden in procent van beroepsbevolking in 2010) in 

Limburg stijgt hiermee van 6,8% naar 7,9% (banenverlies Ford Genk) of 8,6% (inclusief 

banenverlies toeleveranciers), dus een stijging van zowat 1,8 procentpunten. 

 

 

Onzekerheidsmarges 

De raming van het banenverlies (ten gevolge van de omzetdaling van 3,1 miljard €) is 

gebaseerd op een IO-analyse van de Vlaamse sectoren, en wordt afgeleid volgens het aantal 

arbeidsplaatsen per unit of output (per miljoen € omzet). Dit zijn arbeidscoëfficiënten op 

sectorniveau. Dit verklaart het verschil tussen de IO-raming voor Vlaanderen (4.259 jobs) of 

voor Limburg (4.282 jobs) en het hier gehanteerde Ford-cijfer (4.337 jobs) op bedrijfsniveau. 

De vastgestelde verschillen zijn echter ‘minimaal’, en kunnen derhalve in zekere zin gezien 
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worden als een validiteittoets van de IO-analyse. De ramingen komen vrij aardig in de buurt 

van het Ford-cijfer. 

 

2.2 Impact in termen van welvaartsverlies 

 

Algemeen 

Het welvaartsverlies – in termen van bruto toegevoegde waarde (in basisprijzen) – in 

Vlaanderen ten gevolge van de sluiting van Ford Genk (ongeveer 3,1 miljard € omzetverlies) 

wordt geraamd op 798,4 miljoen €. Dit komt neer op een verlies van 0,4% van de totale 

welvaart (BBP 2010) in Vlaanderen. Van dit welvaartsverlies is 587,0 miljoen € (73,5%) voor 

rekening van Limburg. Dit laatste komt neer op een verlies van ongeveer 2,6% van de totale 

welvaart (BBP 2010) in Limburg. 

 

 

Raming van welvaartsverlies in Limburg en Vlaanderen 

 
België 

(miljoen €) 
Vlaanderen 
(miljoen €) 

Limburg 
(miljoen €) 

Welvaartsverlies door sluiting Ford Genk 798,4 798,4 587,0 

Bruto toegevoegde waarde in 2010 315.823,7 180.553,2 19.916,0 

In % van totale bruto toegevoegde 

waarde 
0,25% 0,44% 2,95% 

Bruto binnenlands product in 2010 354.377,5 202.594,0 22.347,2 

In % van totale bruto binnenlands 
product 

0,22% 0,40% 2,63% 

 

Noot: Er bestaat geen perfecte relatie tussen de bruto toegevoegde waarde en het BBP. De eerste 

vertegenwoordigt zowat 

90% van het tweede.  

 

Vlaanderen 

Het welvaartsverlies door de daling van de bruto toegevoegde waarde in de sector van de 

autoassemblage in Vlaanderen (Ford Genk en alle directe en indirecte toeleveranciers van de 

sector van de autoassemblage) wordt geraamd op 441,4 miljoen €. Dit bedrag komt overeen 

met 55,3% van het totale welvaartsverlies voor Vlaanderen. Het resterende deel van het 

verlies van 357,0 miljoen € (44,7%) komt voor rekening van de andere toeleveranciers in 

Vlaanderen aan de sector van de autoassemblage. 

 

Limburg 

Het verlies in termen van bruto toegevoegde waarde in de sector van de autoassemblage 

in Limburg (Ford Genk en directe en indirecte toeleveranciers uit de sector van de 

autoassemblage) wordt geraamd op 443,8 miljoen €. Dit bedrag komt overeen met 75,6% 

van het totale welvaartsverlies in Limburg. Het resterende deel van het verlies van 143,2 

miljoen € (24,4%) is voor rekening van de andere directe en indirecte toeleveranciers aan de 

sector van de autoassemblage in Limburg. 
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Raming van welvaartsverlies in Limburg en Vlaanderen  

 
Vermindering bruto 

toegevoegde waarde 
(miljoen €) 

Bijdragen 
(procenten) 

Autoassemblage (Ford Genk) 441,4 55,3% 

Toeleveranciers (directe + indirecte) in Limburg   145,6 18,2% 

Totaal Limburg 587,0 73,5% 

Toeleveranciers (directe + indirect) elders in Vlaanderen 211,4 26,5% 

Totaal Vlaanderen 798,4 100,0% 

 

 

         Verdeling van welvaartsverlies over Limburg en rest van Vlaanderen 

 

 

 
Wat betekent dit welvaartsverlies voor het federale begrotingssaldo? 

 

Volgens een courant gebruikte vuistregel (50%-norm) zou een daling van de bruto 

toegevoegde waarde van 798,4 miljoen €, oftewel 0,225% van het Belgische BBP, aanleiding 

geven tot een teruggang van het federale begrotingssaldo van 0,1125% van het nationale 

BBP (0,001125×354.377,5 miljoen € (2010)). Dit komt overeen met een bedrag van bijna 

400 miljoen €. 

 

2.3 Impact in termen van koopkrachtverlies en afgeleide effecten 

Naast de directe en indirecte effecten van de sluiting van Ford Genk, kan ook gekeken 

worden naar de zogenaamde ‘geïnduceerde’ effecten. Dit zijn de effecten die voortspruiten uit 

het inkomensverlies van de ontslagen werknemers bij Ford Genk en zijn toeleveranciers. 

Minder arbeidsinkomen betekent immers minder consumptieve bestedingen in Limburg (en 

daarbuiten). 

Vertrekkende van de loonmassa van Ford Genk (232,4 miljoen €, overeenkomstig 4.337 

Limburgse Ford werknemers) en de directe en indirecte toeleveranciers in Limburg (140,3 

miljoen €, voor 2.816 werknemers, uitgaande van het gemiddelde loon bij de belangrijkste 
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toeleveranciers van Ford Genk), kan het instant verlies aan koopkracht en de daarmee 

gepaard gaande daling van de consumptieve bestedingen in Limburg geraamd worden. Het 

gebruik van een aantal forse aannames bij de berekeningen is onvermijdelijk.  

Zo wordt er verondersteld dat 50% van de loonmassa (186,4 miljoen € (= 0.5×372,7), 

d.w.z. na aftrek van belastingen, spaargelden, enz.) wordt besteed aan de consumptie van 

goederen en diensten. Vervolgens worden drie scenario’s doorgerekend met behulp van het 

Limburgse IO model (LIO2007), in de veronderstelling dat de consumptieve bestedingen voor 

respectievelijk 50%, 75% en 100% worden gerealiseerd in de eigen provincie (die bijgevolg 

een overeenkomstige omzet genereren bij de Limburgse bedrijven). Wanneer bijkomend 

wordt aangenomen dat (1) het consumptiepatroon in Limburg identiek is aan dat in 

Vlaanderen als geheel, (2) de initiële consumptie in Limburg 13,4% bedraagt van de totale 

initiële consumptie in Vlaanderen, volgens de VLIO2007 (13,4% is het procentueel aandeel 

van de Limburgse bevolking in het totaal van de Vlaamse bevolking 2011), (3) de daling van 

de bestedingen gelijkmatig (uniform) verdeeld wordt over alle sectoren en (4) de 

inkomensmultiplicator gelijk is aan 1, dan bekomen we de uitkomsten vermeld in de 

onderstaande tabel. 

De daling van de consumptieve bestedingen in Limburg ten gevolge van het 

inkomensverlies door de fabriekssluiting wordt geraamd op een ‘gemiddeld’ bedrag van 

ongeveer 140 miljoen €. Deze aderlating in termen van consumptie genereert een bijkomend 

verlies van een 1000-tal jobs in Limburg, in sectoren die overwegend niet toeleveren aan Ford 

Genk, en een bijkomend verlies aan welvaart van 57 miljoen €. 

 

Raming van koopkrachtverlies en afgeleide effecten in Limburg 

Percentage 
van arbeidsinkomen 
besteed in Limburg 

Afname 
bestedingen 
(miljoen €) 

Omzet- 
verlies 

(miljoen €) 

Banenverlies 
(aantal) 

Welvaarts- 
verlies 

(miljoen €) 
Minimum Maximum Gemiddeld 

50% 93,2 114,1 568 821 694 38,2 

75% 139,8 171,0 853 1.232 1.042 57,1 

100% 186,4 228,1 1.138 1.643 1.390 76.2 

 

Als we dit bijkomend banenverlies (1.042 jobs) meerekenen, dan stijgt de 

werkloosheidsgraad in Limburg tot een niveau van 8,8% van de beroepsbevolking, dus 2 

procentpunten hoger dan het huidige niveau van 6,8% (op 31 juli 2012).  
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Verdeling van banenverlies in Limburg, volgens type effect 

 

 

Verdeling van welvaartsverlies in Limburg, volgens type effect 

 

 

Stijging werkloosheidsgraad in Limburg, volgens type effect 
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2.4 Raming van de impact op economische groei in Limburg 

Het vertrek van Ford zal ongetwijfeld zware herstructureringen met zich meebrengen in de 

autosector, gerelateerde sectoren en de gehele economie. Deze negatieve gevolgen zullen 

merkbaar worden op de economische groei, toch zijn productievere bedrijven in een betere 

positie om deze shocks op te vangen. In deze sectie kijken we in de eerste plaats naar het 

economische belang van de autosector op de economische groei in Limburg. Aan de hand van 

een economische-groeianalyse (decompositiemethode) kunnen we nagaan in welke mate de 

autosector (inclusief toeleveranciers) invloed hebben gehad op de economische groei in 

Limburg. We ontleden de algehele productiviteitsgroei van de Limburgse economie in de 

productiviteitsgroei van individuele Limburgse sectoren (industrietakken). Deze sectie is 

onderverdeeld in twee delen. Eerst kijken we specifiek naar de rol van de productiviteitsgroei 

in de automobielassemblage en belangrijkste toeleverende bedrijfstakken. Vervolgens 

focussen we op Ford Genk.  

Waarom is productiviteit een goede indicator voor economische groei? Productiviteit – 

over het algemeen gedefinieerd als de hoeveelheid in hetgeen wordt geproduceerd (output) 

ten opzichte van hetgeen wordt verbruikt in het productieproces (input) – is een belangrijk 

instrument voor het analyseren van de economische prestaties van een productie-eenheid (zij 

het een onderneming, een branche of een economie). Als meer output mogelijk is uit een 

bepaalde set van input of als minder input nodig is voor een bepaalde set van output, dan 

zeggen we dat de productiviteit is toegenomen.  

Zo gedefinieerd, kiezen we voor arbeidsproductiviteit als een maatstaf voor efficiëntie die 

weergeeft hoeveel output geproduceerd kan worden per werknemer. Arbeidsproductiviteit 

wordt gemeten door de productie te delen door het aantal jobs nodig om die productie voort 

te brengen. Stijgt bijvoorbeeld de productie (of blijft het constant) en daalt tegelijk het aantal 

jobs, dan is er een stijging van de productiviteit. Studies tonen aan dat competitiviteit, entry 

en exit van bedrijven, product- en procesinnovatie, internationalisering, kostreducerende 

investeringen, schaaleconomie ... heel bepalende factoren zijn die de (arbeids)productiviteit 

beïnvloeden (OECD, 2012).  

We kiezen voor twee outputdefinities: toegevoegde waarde en brutoproductie. 

Toegevoegde waarde en bruto-output definiëren economische hoeveelheden anders. 

Brutoproductie is gelijk aan de waarde van de output van het productieproces terwijl 

toegevoegde waarde het verschil is tussen de waarde van de productie en de waarde van 

intermediaire diensten en goederen (intermediaire inputs). Intermediaire inputs zoals 

materialen, energie, diensten, enz. zijn erg belangrijk voor veel van de verwerkende 

industrie.  

Om de bijdrage van bedrijfstakken aan de productiviteitsgroei te kunnen vaststellen, 

wordt gebruikgemaakt van een decompositiemethode waarbij een geaggregeerde 

productiviteitsgroei gelijk is aan een gewogen som van de productiviteitsgroei binnen 

afzonderlijke bedrijfstakken (zie Technische Bijlage). Deze methode is nuttig omwille van 

verschillende redenen. Eerst en vooral, kunnen we de gevolgen van structurele veranderingen 

in output en input beter inschatten doorheen bedrijfstakken. Hieruit kunnen we kijken in 

welke mate de productiviteitsgroei wordt gedreven door de dynamiek van bepaalde sectoren. 

Ten tweede, de gevolgen van structurele veranderingen en verschillende patronen van de 

productiviteitsgroei doorheen bedrijfstakken hebben ook een belangrijke invloed op de totale 

productiviteitsgroei afhankelijk van verschillende gewichten in de algehele economie. Dit kan 

bijzonder relevant zijn indien wordt aangetoond dat belangrijke bijdragen van de totale 

productiviteitsgroei afkomstig zijn van sectoren die relatief zwak zijn of in de toekomst 

onduidelijke bijdragen zullen leveren.  

Betreffende de automobielindustrie in het algemeen, is het duidelijk geworden dat veel 

van de problemen structureel gerelateerd zijn. Als bepaalde productiefactoren (activa, arbeid, 

intermediaire goederen en diensten) niet daadwerkelijk in het productieproces gebruikt 

worden, leidt dit tot minder winsten. Anders gezegd, kan een deel van de winst worden 
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opgeslorpt omwille van niet-productieve verwante kapitaalgoederen en arbeid. Hoeveel 

inputfactoren voor de productie nodig zijn, kan worden verklaard door business cycles; 

wijzigingen in de (totale) vraag, financiële crisis, of zelfs beheerspraktijken. Het meest 

optimale scenario is dat waarbij de productiecapaciteiten volledig afgestemd zijn op 

verkoopvolumes. Specifiek voor de autoassemblage in Vlaanderen blijkt uit cijfers van 

gedetailleerde IO-tabellen dat de (arbeids)productiviteit van de sectoren die betrokken zijn in 

het aandeel intermediaire goederen, diensten en energie heel bepalend kunnen zijn. 

Niettegenstaande het feit dat een groot deel van deze toeleveringen van diensten en 

industriële goederen ingevoerd zijn vanuit het buitenland, is deze industrie verankerd met 

(lokale) bedrijven actief in de autoassemblage zelf, maar ook in toeleverende bedrijfstakken 

(zoals hout, metaalverwerkende producten, rubber en kunststof, handel ...). De productiviteit 

van kapitaal (door bijkomende investeringen) en arbeid spelen natuurlijk ook een hele grote 

rol, maar veel hangt natuurlijk af van hoe intens ze zelf gebruikt worden.  

Om een eerste indruk te hebben in welke mate verschillende sectoren een rol kunnen 

spelen in de geaggregeerde arbeidsproductiviteitsgroei, maken we een internationale 

vergelijking. De grafiek toont aan dat de arbeidsproductiviteit bijna helemaal toegeschreven 

kan worden aan de productie- en dienstensectoren. In het geval van België reflecteert de 

grote bijdrage van de industrie haar grote aandeel in de economie.  

 

Sectordecompositie van productiviteitsgroei  

(toegevoegde waarde per gewerkt uur, 1995–2011) 
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Bron: OECD Compendium of Productivity Indicators 2012. 
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2.5 Methode en data  

De methode die we gebruiken om de productiviteitsgroei te ontleden volgens de individuele 

bijdragen van de sectoren is gebaseerd op een decompositiemodel (zie onderstaande Box). 

 

 

Decompositiemethode:  

    Om de bijdrage van bedrijfstak  aan de productiviteitsgroei van een 

regionale economie te kunnen becijferen, wordt gebruikgemaakt van 
volgende formule: 

 

 

 
    De symbolen ,  and  staan voor respectievelijk het productieniveau, 

de output (toegevoegde waarde en omzet) en de tewerkstelling. De 

indices ‘0’ en ‘1’ duiden begin- en eindperiode aan. Het symbool  staat 

voor de groei van P. De verhouding  is gelijk aan het 

productiegewicht van sector , terwijl de verhouding  gelijk is aan 

het aandeel van sector  in de totale tewerkstelling. 

    Met andere woorden, de bijdrage van sector  aan de globale 

productiviteitsgroei is afhankelijk van een (productie)gewogen 

outputgroei (  minus de (arbeid-)gewogen groei in arbeid , 

vermenigvuldigd met de verhouding van de arbeidsinzet in de  
beginperiode tot deze in de eindperiode. 
 
Referentie: Hughes & Grinevich (2007). 

 

 

Deze methode passen we toe op de Top-500 van Limburgse ondernemingen (bron: VKW-

Limburg). Deze (jaarlijkse) rangschikking bevat de bedrijven met de grootste omzet. De in de 

Top-500 opgenomen bedrijven vertegenwoordigen zowat 30% van de totale tewerkstelling in 

Limburg. Het databestand bevat informatie over de bedrijfsresultaten op vestigingsniveau 

(winsten, toegevoegde waarde, omzet, financiële kosten, enz.) en is gebaseerd op de 

geconsolideerde rekeningen voor de periode 2007-2011. Vertrekkende van deze gegevens, 

berekenen we de productiviteitscijfers, op basis van jaarlijkse groeivoeten en twee 

outputgegevens: omzet en toegevoegde waarde. Elke variabele is uitgedrukt in 1.000 €. Met 

behulp van prijsindices (afkomstig van OESO databank) hebben we bedragen omgezet in 

constant prijzen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bijdragen (en de ontwikkeling daarvan) 

van de sector van de autoassemblage en van de belangrijkste toeleverende sectoren aan de 

jaarlijkse gemiddelde groei van de arbeidsproductiviteit, over de periode 2007-2011. Voor het 

identificeren van belangrijke toeleverende sectoren hebben we ons gebaseerd op de 

beschikbare IO-gegevens. Uitgaande van de omzetcijfers, zien we dat de bijdrage van de 

toeleverende sector ‘Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen’ heel sterk is geweest 

voor de Limburgse industrie. Gemiddeld zien we dat deze sector voor 48% heeft bijgedragen 

aan de arbeidsproductiviteitsgroei in de Limburgse economie. Ondanks de negatieve bijdrage 

in de periode 2009-2010, droeg de totale industrie, gemiddeld genomen, voor 45% bij aan de 

arbeidsproductiviteitsgroei van de Top-500 ondernemingen. Dit benadrukt het aanzienlijke 

belang van de industriële sector voor de Limburgse economie.    
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Bijdrage per bedrijfstak aan de jaarlijkse gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei, 

Top-500 Limburgse bedrijven, periode 2007/08 tot 2010/11, omzetgegevens 

Bedrijfssector Aantal 

werkzame 

personen, 

2011 

Periode 

2007/08 

tot 

2010/11 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Vervaardiging en assemblage 

van motorvoertuigen, aanhang- 

wagens en opleggers 

8.946 0,480 0,768 0,325 0,678 0,151 

Elektrische machines 569 –0,004 –0,027 0,002 0,025 –0,016 

Meubels 972 0,000 –0,010 0,004 0,017 –0,011 

Metaalproducten 4.771 0,166 0,196 0,209 0,075 0,185 

Totaal van industrie 37.695 0,450 0,885 0,724 –0,365 0,557 

Uitzendkantoren en arbeids- 

bemiddeling 

1.109 0,028 0,021 0,006 0,130 –0,042 

Groot- en detailhandel in en  

onderhoud en reparatie van  

motorvoertuigen en motorfietsen 

2.635 0,050 –0,099 0,024 0,317  –0,042 

Totaal van diensten 33.457 0,550 0,115 0,276 1,365 0,443 

Industrie + Diensten (totale economie)  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Arbeidsproductiviteit (gewogen) 

Arbeidsproductiviteit (ongewogen) 

 

 

1,078 

1,876 

2,162 

2,541 

–3,689 

–5,255 

1,921 

4,084 

3,916 

6,135 
 

Bron: Eigen berekeningen, Top-500 Limburgse Bedrijven, VKW-Limburg. 

 

In de volgende tabel passen we dezelfde analyse toe, maar nu op basis van de 

outputgegevens uitgedrukt in toegevoegde waarde. Wanneer we de intermediaire goederen 

en diensten, die voor bepaalde sectoren belangrijker zijn dan voor andere sectoren, niet 

opnemen in de maatstaf, dan kunnen we beter vergelijken over de belangrijkste sectoren van 

de Limburgse automobielnijverheid.  

In termen van bijdrage aan de Limburgse arbeidsproductiviteitsgroei is niet alleen de 

sector van de autoassemblage van belang. Ook de sectoren ‘Metaalproducten’ en 

‘Uitzendkantoren’ zijn heel belangrijk voor de economische groei. De gemiddelde bijdrage van 

de totale dienstensector is minimaal gebleven.   
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Bijdrage per bedrijfstak aan de jaarlijkse gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei, 

Top-500 Limburgse bedrijven, periode 2007/08 tot 2010/11,  

toegevoegde-waardegegevens 

Bedrijfssector 2007/08 

tot 

2010/11 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Vervaardiging en assemblage 

van motorvoertuigen, aanhang- 

wagens en opleggers 

0,244 0,608 –0,095 0,088 0,378 

Elektrische machines –0,055 0,005 –0,098 0,033 –0,161 

Meubels –0,040 0,016 –0,014 0,009 –0,172 

Metaalproducten 0,332 –0,223 0,582 0,215 0,754 

Totaal van industrie 0,911 1,098 0,810 0,572 1,165 

Uitzendkantoren en arbeids- 

bemiddeling 

0,278 –0,081 0,026 0,472 0,698 

Groot- en detailhandel in en  

onderhoud en reparatie van  

motorvoertuigen en motorfietsen 

–0,121 –0,008 0,026 –0,021  –0,483 

Totaal van diensten 0,089 –0,098 0,190 0,429 –0,165 

Industrie + Diensten (totale economie) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Arbeidsproductiviteit (gewogen) 

Arbeidsproductiviteit (ongewogen) 

0,319 

0,909 

2,228 

2,222 

–5,612 

–6,702 

3,793 

9,798 

0,868 

7,208 
                 

Bronnen: Eigen berekeningen; Top-500 Limburgse Bedrijven, VKW-Limburg. 

 

 

Uit deze resultaten zou kunnen worden besloten dat de auto-industrie onverminderd zeer 

belangrijk is geweest voor de Limburgse economie, aangezien deze heeft bijgedragen tot 

productiviteitsverbeteringen. Bijvoorbeeld, tijdens de recentste periode 2010-2011 was de 

arbeidsproductiviteitsgroei gestegen met 0.8%. Deze productiviteitsverbetering is voor 37,8% 

te verklaren door de positieve groei van de auto-industrie zelf. Dit betekent dus dat omwille 

van de efficiëntie (bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen): (1) meer en meer 

geproduceerd wordt met hetzelfde aantal werknemers; (2) of dat de industriële productie 

hetzelfde is gebleven maar dat de tewerkstelling gedaald is; (3) of dat de productie minder 

gedaald is dan het aantal werknemers. De tabel in bijlage toont de ontwikkelingen van 

investeringen, aantal werknemers en toegevoegde waarden binnen de auto-industrie en dit 

voor een aantal Europese landen. Hier zien we dat de arbeidsproductiviteitsgroei tot stand is 

gekomen door de sterke daling van het aantal werknemers. 

De volgende tabel kijkt naar de Top-10 sectoren in de totale economie in termen van hun 

bijdrage tot de gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei van alle Limburgse gevestigde 

ondernemingen voor de periode 2007-2011. Deze Top-10 sectoren  zijn verantwoordelijk voor 

160% van de arbeidsproductiviteitsgroei in de totale economie. Hier zien we dat drie 

belangrijke sectoren van de auto-industrie en de chemische sector behoren tot de Top-4 

bijdragers aan groei.    
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Arbeidsproductiviteitsgroei, periode 2007-2011 

Top-10 bijdragers en andere sectoren, toegevoegde waarde 

Bedrijfssector 2007–2011 

Metaalproducten  0,332 

Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 0,278 

Chemische producten 0,265 

Vervaardiging en assemblage van 

motorvoertuigen, aanhangwagens en 

opleggers 

0,244 

Informatica en elektronische producten 0,193 

Niet-metaalhoudende minerale producten 0,084 

Bouw gebouwen 0,079 

Houtindustrie 0,053 

Weg- en waterbouw 

Rubber en kunststof 

0,037 

0,027 

Top 10 totaal  1,592 

Andere positieve bijdragen 0,149 

Andere negatieve bijdragen –0,811 

Totaal 1,000 
 

   Bronnen: Eigen berekeningen; Top-500 Limburgse Bedrijven, VKW-Limburg 

 

Op basis van deze gegevens zien we dat het economische belang van de belangrijkste 

toeleverende bedrijfstakken in de auto-industrie en de autoassemblage zelf niet te 

onderschatten is. Het vertrek van Ford Genk zal ongetwijfeld een hele grote invloed hebben 

op deze toeleverende bedrijfstakken, toch zien we dat veel van die ondernemingen ook een 

grote speler zijn in internationale markten en dat alternatieve sectoren in de industrie en 

diensten ook belangrijke spelers zijn.   

In de volgende paragraaf kijken we expliciet naar het bedrijf van Ford Genk en haar 

belangrijkste  toeleveranciers, om zo een meer micro-economische impact te analyseren.  

 

2.6 Focus op Ford Genk 

In deze paragraaf stellen we ons de vraag hoe belangrijk al deze productiviteitsontwikkelingen 

en bijdragen geweest zijn wanneer we enkel kijken naar Ford Genk en zijn belangrijkste 

toeleveranciers. 

Onderstaande figuur geeft de evolutie weer van de tewerkstelling en de omzet. Sinds de 

beginjaren ‘90 is het aantal arbeidsplaatsen gedaald. In 2011 waren er 4.677 jobs ingevuld. 

Belangrijk is dat de evolutie van werknemers en omzet gepaard gaat met het binnenbrengen 

en produceren van bepaalde modellen. De grote stijging of daling van de omzet (onder 

invloed van interne en externe schokken) gaat gepaard met een algemene daling van 

tewerkstelling en omzet sedert 2002. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de 

toeleveranciers.  
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Evolutie aantal Ford-werknemers en omzet, periode 1984–2011 

 

 
 

 

De onderstaande figuur toont de evolutie van de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde 

per werknemer) en lonen per werknemer – en dat in de periode 1984-2011. We zien 

duidelijke arbeidsproductiviteits-stijgingen, waarbij de jaarlijkse evolutie van de arbeidsinput 

(lonen per werknemer) een gelijkaardige trend vertoont. De oorzaak van beide evoluties kan 

verklaard worden door de buitenlandse vraag, alsook door de loonkosten, de inzet van 

kapitaal, herstructurering, winsten, enz. Een belangrijke factor die verantwoordelijk is voor de 

productiviteitsstijging is de daling van de tewerkstelling bij het bedrijf, zoals blijkt uit de 

voorgaande figuur. De combinatie van technologische vooruitgang en herstructurering binnen 

het bedrijf zelf, maar ook de flexibilisering van de arbeidsinput (bijvoorbeeld door substitutie 

naar tijdelijke arbeid die wordt geregistreerd als intermediaire dienst) kunnen aan de basis 

liggen van een grotere productiviteit.  

Zoals eerder werd aangegeven, ligt de voornaamste verklaring voor de sluiting bij de 

overcapaciteit in de autoproductie, niet enkel in België, maar ook in andere landen. Een 

overcapaciteit gaat gepaard met minder winsten. De productie van Ford Genk wordt echter 

verschoven naar Spanje en derhalve wordt ook de vraag gesteld of de hoge loonkosten een 

rol hebben gespeeld. Specifiek voor de auto-industrie kan gezien worden, volgens de tabel in 

de bijlage, dat in het algemeen de Belgische loonkosten per werknemer hoog zijn, maar 

relatief ongeveer op hetzelfde niveau liggen dan in Zweden en Frankrijk, en zelfs iets lager 

dan in Duitsland. We merken ook op dat de productie geleidelijk aan het verschuiven is naar 

landen met een relatief sterke groei van de tewerkstelling.  
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Om te kunnen beoordelen of de loonkost (uitgedrukt in lonen per werknemer) werkelijk aan 

de basis ligt van de fabriekssluiting, zou dit tot uiting moeten komen in een aantal factoren. 

Zolang de stijging van de loonkosten gecompenseerd wordt door een productiviteitsstijging, is 

deze trend welvaartsbevorderend. Productiviteitsstijgingen weerspiegelen technologische 

vooruitgang, met een betere kwaliteit van de arbeid en hogere looncompensaties tot gevolg. 

Deze trend is ook vast te stellen in de onderstaande figuur.  

 

Evolutie arbeidsproductiviteit en lonen per werknemer, periode 1985-2011 

 
 

Een andere bepalende factor is het aandeel van de loonkosten in de finale assemblage van de 

auto. De tabel in de bijlage geeft het aandeel weer van elk van de productiefactoren voor de 

sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ (ruimer gedefinieerd als autoassemblage). Deze 

data zijn afkomstig van de IO analyse. Daaruit blijkt dat de loonkosten amper 3,1% bedragen 

van de productiewaarde, en 78,8% van de bruto toegevoegde waarde. De belangrijkste 

component van de productie bestaat uit de intermediaire goederen en diensten, met een 

aandeel van 24% van de productiewaarde voor de binnenlandse toelevering en 61,9% voor 

de invoer. Bij een dergelijke productiestructuur bevestigen de cijfers de relatief lage 

arbeidsintensiteit in deze sector.  

Specifiek voor Ford Genk kijken we naar de productiefactoren en hun respectievelijke 

aandelen in de totale productiewaarde.  Deze cijfers bevestigen de data afkomstig van de IO-

analyse. De loonkosten maken – gemiddeld over de gehele periode beschouwd – ongeveer 

8% uit van de totale productiewaarde, terwijl het aandeel van de intermediaire goederen en 

diensten ongeveer 85% bedraagt. Nader onderzoek wijst voorts uit dat de importen vooral 

afkomstig zijn van Duitse toeleveranciers.  
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Aandeel van productiefactoren in totale productie Ford Genk, periode 1985-2011 

 
 

 

We hebben in de voorgaande paragraaf de bijdragen (en de ontwikkeling) van de 

arbeidsproductiviteit berekend in de belangrijkste bedrijfstakken van de autoassemblage-

industrie aan de totale productiviteitsgroei van de Limburgse economie, dit op basis van Top-

500 gegevens. Wanneer we dezelfde analyse toepassen op basis van individuele bedrijven, 

dan zien we dat Ford Genk en zijn belangrijkste toeleveranciers een belangrijke rol hebben 

gespeeld in de productiviteitsgroei van de Limburgse bedrijven. De laatste kolom van de 

onderstaande tabel toont de bijdragen van elk van de bedrijven aan de totale (gewogen) 

arbeidsproductiviteitsgroei (uitgedrukt in toegevoegde waarde) van de Top-500 Limburgse 

bedrijven. De cijfers tonen aan dat het meest pessimistische (doch niet ondenkbare) scenario, 

waarbij Ford Genk en zijn belangrijkste toeleveranciers uit de markt verdwijnen, aanleiding 

geeft tot een 10,9% daling van de arbeidsproductiviteitsgroei.  

 

Arbeidsproductiviteitsgroei (LP) ‘Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, 

aanhangwagens en opleggers’, 2009/2010-2010/2011, Ford en belangrijkste 

toeleveranciers (+) 

 Tewerk-

stelling 

Omzet 

(1.000€) 

Loon-

kosten 

(1.000€) 

Export 

(1.000€) 

Bijdrage 

individuele 

productiviteit 

aan totale 

productiviteit 

(Top-500) 

Ford-Werke G.m.b.H., Genk 4.677 3.035.954 250.068 2.890.228 0,061 

Service Magazijn Limburg nv (SML) 407 37.211 17.011 0 0,047 

International Automotive Components Group 293 76.934 10.709 5.178 0,015 

Lear Corp. Belgium 272 98.809 10.767 1.788 0,021 

Lag Trailer 437 77.956 21.031 45.715 –0,025 

Syncreon 290 16.684 11.650 0 –0,010 
 

Bronnen: Eigen berekeningen; Top-500 Limburgse Bedrijven, VKW-Limburg; Belfirst, Jaarlijkse online rekeningen; Kruispuntdatabank, 
FOD Economie. 

 

Een dergelijke krimp van de productiviteitsgroei heeft uiteraard implicaties voor de gehele 

economie. De productiviteitsdaling van 10,9% houdt geen rekening met de eventuele 

toegevoegde waarde en tewerkstelling die als substitutie wordt gecreëerd. Om het belang van 

innovatie te beoordelen, kan de volgende oefening worden gemaakt. Hoeveel investeringen in 

O&O (zowel intern als extern) moeten er gedaan worden om de arbeidsproductiviteitsgroei op 
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een constant peil te houden in een Limburgse economie zónder Ford Genk en zijn vier 

belangrijkste toeleveranciers? Dit is uiteraard voorwaardelijk. In een uitgebreidere oefening 

houden we ook rekening met de andere toeleveranciers.  

Op basis van recente literatuur (Hall e.a., 2011; Vancauteren e.a., 2012) wordt 

aangetoond dat, in het algemeen, de O&O-elasticiteiten variëren tussen 0,01 en 0,25, en min 

of meer gecentreerd zijn rond de waarde 0,08. Dit betekent dat wanneer de O&O-

investeringen stijgen met 1%, de productiviteitsgroei stijgt met 0,08%. 

 

O&O nodig voor behoud van economische groei 

 (1) (2) (3) 

Aandeel in productiviteitsdaling   –0,11 –0,07 –0,50 

O&O elasticiteit     0,08   0,08   0,08 

Vereiste toename van O&O voor behoud productiviteitsgroei 1,36% 0,87% 6,25% 

 

In de bovenstaande tabel gaan we uit van drie scenario’s. In kolom 1 veronderstellen we dat 

het aandeel van de productiviteitsgroei gedaald is door het verlies van Ford Genk en zijn vier 

belangrijkste toeleveranciers. Bijvoorbeeld, bij een gemiddelde (gewogen) productiviteitsgroei 

van 2% zal, ten gevolge van de sluiting van Ford Genk en het verdwijnen van zijn 

toeleveranciers, de productiviteitsgroei gelijk zijn aan 1,78%. Dit heeft tot gevolg dat de 

O&O-investeringen moeten toenemen met 1,36% als men de productiviteitsgroei op hetzelfde 

peil van 2% wenst te behouden. Het tweede scenario gaat ervan uit dat de 

productiviteitsgroei is veranderd door de verdwijning van enkel Ford Genk (dus niet van de 

vier belangrijkste toeleveranciers). In het derde scenario houden we ook rekening met 10 

andere belangrijke toeleveranciers van Ford Genk.1 Het resultaat is opmerkelijk: de O&O-

investeringen zouden met 6,25% moeten toenemen wil men dezelfde 

arbeidsproductiviteitsgroei realiseren zonder de Limburgse autoassemblage en zijn 

toeleveranciers. 

 

2.7 Stimuleren van groei: exportoriëntatie, buitenlandse investeringen 

 

Een belangrijk aspect om economische groei in een regio te stimuleren, is samenwerking. 

Omwille van globalisering en de toename in internationale concurrentie kunnen enkel de 

efficiëntste bedrijven overleven. Recente cijfers (De Tijd, 25 oktober 2012) leren ons dat vele 

bedrijven groeien omwille van een strengere focus op kosten. Vooral de recente eurocrisis 

heeft ertoe geleid dat in vele sectoren de omzet relatief stabiel is gebleven. Dus een 

productiviteitsstijging is enkel mogelijk door evenveel te produceren met minder kosten. Dit 

leidt ertoe dat winstmarges behouden blijven waardoor nieuwe investeringen, op langere 

termijn, mogelijk zijn. Deze strategie kan vanzelfsprekend leiden tot een harde realiteit op de 

werkgelegenheid, toch kiezen bedrijven ervoor om systematisch door te gaan met het 

produceren van industriële goederen.  

Een mogelijke troef voor Limburg is het verder aantrekken van buitenlandse investeringen 

en het bieden van groeikansen aan bestaande bedrijven binnen de regio door te 

internationaliseren. Nieuwe investeringen staan immers garant voor economische groei, 

werkgelegenheid en toegevoegde waard. Door economische clusters van grote en kleine 

bedrijven kan een economie blijven groeien, doch samenwerking zonder productieve 

bijdragen van andere partners zal geen meerwaarde bieden. Eerder onderzoek heeft 

uitgewezen dat exportgeoriënteerde bedrijven productiever zijn dan niet-exportgeoriënteerde 

bedrijven. Dit kan derhalve positieve spillovereffecten met zich meebrengen voor bedrijven 

binnen een bepaalde cluster die nog niet actief zijn op buitenlandse markten. Een belangrijk 

                                                           
1 Op grond van de confidentialiteit van de Agorialijst van toeleveranciers kan deze hier niet gerapporteerd worden.  
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argument is dat bedrijven enkel exporteren wanneer zij de extra transactiekosten kunnen 

compenseren met betere of goedkopere producten of productieprocessen, en aldus 

productiever zijn ten opzichte van bedrijven die niet exporteren.  

Uit recente cijfers (Toekomstindicator, 2012) zien we dat voor Limburg tijdens de periode 

2002-2012, het aantal exportcertificaten (voor extra-EU-bestellingen) steeg van 9.584 naar 

16.136 certificaten. Hoewel het Limburgse aandeel in het aantal Vlaamse certificaten 

evolueerde van 6,3% in 2002 naar 6,6% in 2011 zien we nog veel ruimte voor potentiële 

groei. Dezelfde conclusies kunnen we trekken wanneer we kijken naar het aantal buitenlandse 

investeringen. We zien dat het Limburgse aandeel in de buitenlandse investeringen die in 

Vlaanderen plaatsvinden, 16,6% bedroeg in 2003 en 13,2%  in 2011. 

Om bovenstaande argumenten met Limburgse data te onderbouwen, hebben we gekeken 

naar mogelijke bedrijfseconomische verschillen tussen exportgeoriënteerde en niet-

exportgeoriënteerde bedrijven vanuit een statistisch oogpunt. We gebruiken de recentste 

gegevens van de Top-500 ondernemingen voor de periode 2008-2011 en schatten het 

volgende regressiemodel: 

 

  

 

waarin  telkens staat voor een van de kenmerken van bedrijf  in jaar ,  is de 

exportstatus van het bedrijf,  is het aantal werknemers. Specifieke bedrijfseffecten ( ) 

en jaareffecten ( ) zijn eveneens opgenomen. De resultaten in de onderstaande tabel tonen 

aan dat de gemiddelde productiviteitsgroei (op jaarbasis) 0,26% hoger ligt voor 

exportgeoriënteerde bedrijven in vergelijking met niet-exportgeoriënteerde bedrijven. Voorts 

blijkt dat exportgeoriënteerde bedrijven groter zijn (in termen van aantal werknemers) en 

arbeids- en kapitaalintensiever.  

De tabel bevestigt de verwachtingen voor alle variabelen: zowel bedrijfsomvang (volgens 

omzet, tewerkstelling en kasstromen) als arbeidsproductiviteit en loonintensiteit zijn positief 

gerelateerd aan export-oriëntatie.  

 

Exportgeoriënteerde versus niet-exportgeoriënteerde bedrijven, Limburg 

(OLS regressies) 

Bedrijfskenmerken ( )    SE(β1)   R
2
 

Arbeidsproductiviteit 0,269 0,046 0,166 

Omzet per werkzame person 0,262 0,118 0,699 

Cashflow per werkzame person 0,428 0,030 0,202 

Gemiddeld loon per werkzame persoon 0,282 0,129 0,005 

Tewerkstelling 0,681 0,082 0,068 

Gemiddelde lonen 0,282 0,129 0,312 
 

Noot: Alle variabelen (in logs) zijn gedeflateerd met de gepaste sectordeflatoren. 

Alle regressies bevatten de logaritme van de tewerkstelling en specifieke bedrijfs- 

en tijdseffecten (met uitzondering van de werkgelegenheidsvergelijking). 

Standaardfouten zijn aangepast op basis van clustering op bedrijfsniveau. 

 

Om te onderzoeken welke factoren het belangrijkst zijn voor het verklaren van de Limburgse 

arbeidsproductiviteit onder de Top-500 bedrijven en in hoeverre het ‘exportgeoriënteerd zijn’ 

inderdaad nog een rol speelt, hebben we nog bijkomende regressieanalyses uitgevoerd. Eerst 

keken we naar determinanten die de groei van de arbeidsproductiviteit verklaren en 

vervolgens schatten we de kans dat bedrijven aan uitvoer doen. Een efficiënt beleid dat 

bedrijven stimuleert om ook actief te zijn op internationale markten kan bijdragen tot 

productiviteit.  
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Determinanten van groei en export, Top-500 ondernemingen 

(OLS en Probit regressies) 

 (1) (2) 

 Log(Arbeids-

productiviteit) 

Exporten: 

Ja/Neen 

Log(tewerkstelling) -0,839
*** 

(31,77) 

0,213
*** 

(5,47) 

Export: Ja/Neen 0,034
***

  

 (-2,82)  

Log(kasstromen) 0,335
*** 

(41,46) 

 

Log(loonkosten) 0,123
* 

(1,94) 

 

[Log(loonkosten)]
2
 -0,039

*** 

(11,72) 

 

Log(export/omzet) 0,145
*** 

(3,89) 

 

Log(arbeidsproductiviteit)  0,162
** 

(2,37) 

Constante 3,400
***

 -1,360
***

 

 (12,96) (-3,39) 

Schattingsmethode
 

OLS Probit 

N 830 888 
 

Noot: Alle variabelen zijn gedeflateerd op basis van de gepaste sectordeflatoren.  

* p-waarde 10%; ** p-waarde 5% en *** p-waarde 1%. 

Standaardfouten zijn aangepast op basis van clustering op het bedrijfsniveau. 

 

De resultaten in deze tabel geven aan dat exportgeoriënteerde en kleinere bedrijven bepalend 

zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de gemiddelde arbeidsproductiviteit, en 

daarmee finaal ook aan de economische groei. We zien ook dat grotere loonkosten en 

kasstromen (kapitaal plus winsten) eveneens bijdragen tot hogere arbeidsproductiviteit. In 

zekere zin toont dit aan dat grotere vergoedingen voor de productiefactoren leidt tot meer 

economische groei. Vervolgens zien we ook dat de grootte en de productiviteit van een bedrijf 

belangrijke determinanten zijn van exportmogelijkheden. Verder onderzoek is echter nodig 

om een preciezer beeld te krijgen van de gevolgen van buitenlandse investeringen voor de 

regionale economie. 
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3. Bereikbaarheid van het vacatureaanbod in Limburg 

Wat is de kans dat de ontslagen Ford-werknemers een job zullen vinden in hun nabije 

omgeving? Momenteel zijn er pakweg 6.200 openstaande betrekkingen in Limburg (online, 

website VDAB, 9 november 2012). Indien we uit dit totale vacatureaanbod een selectie maken 

van ‘passende’ beroepsprofielen – d.w.z. uitsluitend die vacatures die het nauwst aanleunen 

bij het huidige beroepsprofiel van de Ford-werknemers (zie onderstaande Box), dan komen er 

nog zowat 4.400 openstaande betrekkingen in aanmerking (ongeveer 70% van het totale 

vacatureaanbod). 
 

Geselecteerde beroepen (VDAB): 

- Aankoop, verkoop en distributie 
- Algemene administratie en human 

resources 
- Arbeiders, operatoren en productie 

- Bouw, hout en constructie 
- Logistiek en transport 
- Metaal, mechanica, elektriciteit en 

elektronica 
 

 
Om een beeld te schetsen van de ‘bereikbaarheid’ van dit vacatureaanbod in Limburg, kijken 

we eerst naar de (geografische) spreiding van de openstaande betrekkingen en van het aantal 

ontslagen Ford-werknemers over de verschillende Limburgse gemeenten (aantal Ford-

werknemers en hun woonplaats volgens een recent document van de Genkse gemeenteraad). 

Op basis van deze informatie berekenen we vervolgens een ‘bereikbaarheidsindex’, waarbij 

het vacatureaanbod in een bepaalde gemeente en de omliggende gemeenten wordt geplaatst 

tegenover het aantal werkzoekende Ford-mensen in dezelfde gemeente en de omliggende 

gemeente – waarbij verondersteld wordt dat deze Ford-mensen met elkaar in competitie 

staan voor het verwerven van de beschikbare jobs (methode, zie onderstaande Box). 

 

 

Berekeningswijze bereikbaarheidsindex vacatureaanbod: 
 

 
met 

 
 

 
waarin: 

 =  job/vacature bereikbaarheid in gemeente  

  =  aantal vacatures in gemeente  

 =  geografische afstand tussen gemeente  en gemeente  

   =  competitie (vanwege andere werkzoekenden) in gemeente  

  =  aantal Ford-werknemers (werkzoekenden) in gemeente  

  =  geografische afstand tussen gemeente  en gemeente  

 
Referentie: Shen (1998). 
 

 

 



 

 
30 

Een eenvoudige regressieanalyse leert ons dat de vacaturebereikbaarheid (uiteraard) stijgt 

met een toenemend aantal vacatures in een gemeente, maar dat deze bereikbaarheid sterk 

afneemt met (1) het aantal te verwachten ontslagen Ford werknemers in een gemeente; of 

(2) het aantal te verwachten ontslagen Ford werknemers in de eigen gemeente en deze in de 

omliggende gemeenten: 

 

   (1) 

of 

   (2) 

 

De resultaten van deze twee regressies zijn samengevat in de onderstaande tabel. Algemeen 

wijzen de regressies op statistisch sterk significante relaties. In het bijzonder geven de 

uitkomsten van regressie (2) aan dat de bereikbaarheidsindex met 1,5% stijgt als het 

vacatureaanbod in een gemeente met 10% stijgt (uiteraard), terwijl de index met een forse 

6,7% daalt bij elke 10%-toename van de competitie vanwege ontslagen/ werkzoekende Ford-

werknemers in die gemeente en de omliggende gemeenten.  

 
Relatie tussen bereikbaarheid van het vacatureaanbod in Limburg 

en aantal vacatures en werkzoekende Ford-mensen (op gemeentelijk niveau) 

(OLS regressies) 

 (1) (2) 

Afhankelijke variabele: Log Accessibility ( ) 

Constante 0,348*** 
(3,04) 

3,354*** 
(8,92) 

Log Aantal vacatures ( ) 0,179*** 
(4,66) 

0,154*** 
(6,65) 

Log Aantal werkzoekenden in eigen gemeente 
(lokale competitie, ) 

–0,264*** 
(–9,36) 

 

Log Aantal werkzoekenden in eigen gemeente  
en omliggende gemeenten (totale competitie, ) 

 –0,669*** 
(–10,36) 

Hasselt indicator 0,597*** 
(6,39) 

0,599*** 
(8,66) 

  0,79 0,76 
  42 43 

 
 

Als we de bereikbaarheid van het Limburgse vacatureaanbod in kaart brengen, dan lijkt er 

sprake te zijn van een zekere ‘ruimtelijke mismatch’ tussen het aantal vacatures en het aantal 

werkzoekenden (zie onderstaande figuur). De bereikbaarheid van het vacatureaanbod in 

Limburg – d.w.z. de kans van een ontslagen Ford werknemer om een ‘passende’ job te vinden 

in de ‘nabije omgeving’ – is laag voor Ford-werknemers uit het noordoosten en zuidoosten 

van de provincie. Het vacatureaanbod is er relatief klein en de competitie is er groot. De Ford-

werknemers in de betrokken gemeenten zullen genoodzaakt zijn om te pendelen over langere 

afstanden ofwel te migreren naar andere oorden in het westelijke deel van de provincie (of 

elders in Vlaanderen) – gelet op de hogere drempel die wellicht bestaat om in de provincie 

Luik of over de grens (Nederland) te gaan werken. 
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Ruimtelijk patroon van de bereikbaarheid van het Limburgse vacatureaanbod 

 
 
High job accessibility   Low job accessibility 

Many job vacancies/Weak competition  Few job vacancies/Strong competition 

 

 

Het VDAB-vacatureaanbod in Limburg dat hier werd gebruikt voor de berekeningen, is slechts 

een momentopname van het aantal openstaande betrekkingen. Anderzijds is het niet te 

verwachten dat het geografische patroon van het Limburgse vacatureaanbod sterk onderhevig 

is aan ruimtelijke schommelingen of structurele verschuivingen, aangezien het patroon van de 

vraag naar arbeid in belangrijke mate afhankelijk is van de relatief stabiele (persistente) 

geografische spreiding van de economische sectoren. 
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4. Conclusie 

De sluiting van Ford Genk betekent een zware klap voor de Limburgse economie. Door de 

fabriekssluiting worden niet alleen de Ford-werknemers zwaar getroffen. Ook de werknemers 

bij de talrijke toeleveranciers van Ford Genk in Limburg en elders in Vlaanderen delen in de 

klappen.  

In deze studie hebben we getracht een zicht te krijgen op de economische impact van de 

sluiting van Ford Genk, in termen van werkgelegenheid (en werkloosheidsgraad), welvaart en 

arbeidsproductiviteit. Met behulp van twee rekenmodellen is een inschatting gemaakt van de 

economische activiteit die verloren gaat door de fabriekssluiting in Genk. Dat zijn een Input-

Output-model en een decompositiemodel. Beide modellen zijn sterk verschillend van elkaar, 

maar sluiten perfect op elkaar aan.  

De schade die wordt toegebracht aan de Limburgse economie is aanzienlijk: een verlies 

van meer dan 8.000 arbeidsplaatsen, een stijging van de werkloosheidsgraad met 1,8 tot 2 

procentpunten, een welvaartsverlies van 2,6% tot 2,9% van het Limburgse BBP en een 

potentiële 10,9%-daling van de groei van de arbeidsproductiviteit. Bovendien zal het voor de 

ontslagen Ford werknemers – bijna allemaal Limburgers (96%) – niet eenvoudig zijn om een 

‘passende’ job in de nabijheid van hun woonplaats te vinden, gelet op de onevenwichtige 

geografische spreiding van enerzijds het Limburgse vacatureaanbod en anderzijds het aantal 

Ford werknemers volgens woonplaats. 

De studie heeft een beeld geschetst van het worstcasescenario, van het ergste dat kan 

gebeuren door de sluiting van Ford Genk (d.w.z. ‘geen jobs, geen inkomens, geen 

beleidsmaatregelen’) – dus abstractie gemaakt van enerzijds de natuurlijke veerkracht van 

het economisch systeem en anderzijds de inzet van steunmiddelen door de overheden. Het 

voordeel van een dergelijke benadering is dat beleidsmakers een zicht krijgen op de omvang 

van de initiële uitdaging waar zij voor geplaatst staan (en, bijgevolg, de middelen die 

minimaal ingezet dienen te worden).  

Anderzijds is enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de gepresenteerde 

resultaten. De ramingen van de impact van de fabriekssluiting dienen opgevat te worden als 

indicatieve waarden. Een meer diepgaande analyse van de economische impact van de 

sluiting Ford Genk was niet aan de orde, om de eenvoudige reden dat tal van (regionale en 

lokale) statistieken ontbreken. Desalniettemin hebben we getracht om een specifieke bijdrage 

te leveren door een aantal berekeningen uit te voeren op basis van een top-down 

geregionaliseerd Limburgs IO-model (LIO2007), waardoor de impactramingen ongetwijfeld 

nauwer aansluiten bij de Limburgse realiteit. Toch blijft bijkomend onderzoekswerk 

noodzakelijk om de onzekerheidsmarges te verkleinen.  
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Bijlage A: Tabellen en figuren 
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 Tabel A1 

Provincie Limburg (BE), aantal tewerkgestelden 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mining and quarrying 322 329 308 260 228 
 

161 72 

Manufacturing 64.524 59.886 57.988 60.159 60.244 
 

56.088 54.475 

Electricity, gas and water 

supply 
1.210 1.833 1.723 1.229 940 

 
1.815 1.830 

Construction 23.868 22.714 23.366 24.353 25.150 26.486 26.186 27.626 

Wholesale and retail trade; 

repair of motor vehicles, 

motorcycles and personal and 

household goods 

36.743 37.545 38.614 39.420 42.015 25.105 40.621 43.253 

Hotels and restaurants 12.356 11.488 11.311 11.532 13.796 13.437 10.694 13.142 

Transport, storage and 

communication 
15.358 15.289 16.115 15.546 11.614 15.015 15.491 16.064 

Other 24.160 25.641 27.575 27.036 27.292 34.135 35.445 44.138 
 

Bron: EUROSTAT, Regio. 
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Tabel A2 

Vacatureaanbod, aantal Ford werknemers en index vacaturebereikbaarheid, per Limburgse 

gemeente 

Gemeente 
  

Totale 
vacature- 
aanbod 

(per gemeente) 

Passend 
vacature- 

aanbod 
(per gemeente) 

Ford- 
werknemers  

in eigen 
gemeente 

(per gemeente) 

Ford- 
werknemers 

in omliggende 
gemeenten 

(per gemeente) 

Ford- 
werknemers 
gecumuleerd 

(per gemeente) 

Bereik- 
baarheids- 

index 
(per gemeente) 

As 20 20 90 500 590 0,724 
Beringen 142 91 170 288 458 0,907 
Diepenbeek 87 41 225 454 679 0,742 
Genk 713 546 673 388 1.061 0,823 
Gingelom 13 9 16 205 221 1,077 
Halen 111 84 0 252 252 1,501 
Hasselt 1.426 942 211 363 574 2,135 
Herk-de-Stad 59 34 52 295 347 1,219 
Leopoldsburg 23 16 34 279 313 0,998 
Lummen 140 116 37 316 353 1,358 
Nieuwerkerken 24 16 18 293 311 1,277 
Opglabbeek 161 133 120 442 562 0,843 
Sint-Truiden 410 299 72 255 327 1,693 
Tessenderlo 215 170 16 219 235 1,721 
Zonhoven 121 80 110 460 570 0,971 
Zutendaal 42 31 67 524 591 0,718 
Ham 37 23 15 263 278 1,115 
Heusden-Zolder 158 102 150 360 510 0,972 
Bocholt 44 38 30 266 296 0,983 
Bree 148 107 70 297 367 0,963 
Kinrooi 15 13 41 250 291 0,771 
Lommel 303 217 74 206 280 1,535 
Maaseik 54 37 171 297 468 0,620 
Neerpelt 62 49 18 231 249 1,207 
Overpelt 145 118 23 251 274 1,391 
Peer 57 32 63 314 377 0,906 
Hamont-Achel 49 35 14 207 221 1,126 
Hechtel-Eksel 45 38 50 290 340 0,989 
Houthalen-Helchteren 288 206 245 373 618 0,919 
Meeuwen-Gruitrode 49 36 94 349 443 0,765 
Dilsen-Stokkem 101 81 127 345 472 0,725 
Alken 78 64 31 355 386 1,273 
Bilzen 99 63 393 376 769 0,506 
Borgloon 65 28 46 332 378 0,976 
Heers 4 2 51 253 304 0,872 
Herstappe 0 0 0 279 279 0,919 
Hoeselt 31 18 106 429 535 0,669 
Kortessem 25 21 41 408 449 0,887 
Lanaken 95 56 137 378 515 0,659 
Riemst 20 15 113 323 436 0,629 
Tongeren 298 215 174 300 474 0,971 
Wellen 45 28 22 354 376 1,086 
Maasmechelen 205 142 360 329 689 0,590 
Voeren 5 2 6 168 174 0,831 
TOTAAL 
 

6.232 4.414 4.576 
  

  

Bronnen : Stad Genk; Eigen berekeningen. 
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Kaart   

Ruimtelijk patroon van vacaturebereikbaarheid  

in Limburg en per Limburgse gemeente 
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Tabel A3 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 
   

   
2000 2006 2008 2009 2010 

Number of employees in full time equivalent units 
   

Belgium 
  

52.299,0 41.040,0 38.803,0 30.220,0 29.740,0 

Czech Republic 
 

84.089,0 111.164,0 156.846,0 134.641,0 137.877,0 

Germany ) 851.157,0 806.794,0 782.152,0 741.160,0 733.070,0 

Spain 
  

155.225,0 149.149,0 151.165,0 128.945,0 129.153,0 

France 
  

269.992,0 252.692,0 248.908,0 183.912,0 213.677,0 

Portugal 
  

21.490,0 21.119,0 36.494,0 31.354,0 29.597,0 

Slovakia 
  

15.502,0 28.536,0 56.585,0 47.337,0 50.535,0 

Sweden 
  

72.489,0 75.995,0 75.066,0 61.890,0 58.282,0 

United Kingdom 
 

216.968,0 175.193,0 173.104,0 153.036,0 132.225,0 

Netherlands 
 

26.798,0 
 

22.038,0 20.375,0 
 

Productie 
      

Belgium 
  

18.038,2 18.038,2 17.173,9 12.748,.5 16.205,4 

Czech Republic 
 

7.010,4 18.783,1 24.298,8 21.474,5 27.279,9 

Germany 
  

210.128,8 281.628,6 293.527,9 229.041,5 281.750,4 

Spain 
  

44.608,3 52.644,9 45.487,2 31.801,4 32.572,0 

France 
  

114.288,9 105.324,3 75.147,9 54.104,5 62.663,8 

Portugal 
  

4.479,8 3.903,9 5.911,5 4.707,3 5.948,1 

Slovakia 
  

2.217,9 7.399,1 13.003,3 9.620,7 13.182,2 

Sweden 
  

22.588,7 29.028,6 28.677,5 15.640,3 21.569,3 

United Kingdom 
 

55.897,1 58.091,2 41.600,9 31.212,1 33.244,6 

Netherlands 
 

7.491,7 9.253,8 11.138,0 5.474,8 
 

Gross investment in machinery and equipment 
   

Belgium 
  

781,2 583,.4 352,7 299,1 406,9 

Czech Republic 
  

733,.9 1.481,1 776,1 733,9 

Germany 
  

8.558,1 8.251,9 11.268,2 8.751,2 9.906,6 

Spain 
  

1.761,9 1.741,4 1.742,6 1.717,3 1.190,3 

France 
   

3.282,1 
   

Portugal 
  

283,0 
 

224,4 185,1 155,2 

Slovakia 
  

101,6 568,.2 360,0 381,7 415,2 

Sweden 
  

679,1 1.177,1 922,2 689,9 686,2 

United Kingdom 
 

3.229,7 2.018,4 1.513,8 1.324,7 1.156,6 

Netherlands 
 

83,8 111,6 174,1 
  

Value added at factor cost 
     

Belgium 
  

3.228,2 3.672,0 2.846,6 2.391,4 2.679,0 

Czech Republic 
 

1.290,9 3.656,0 4.611,3 4.033,7 5.213,2 

Germany 
  

48.549,3 68.224,9 58.610,1 43.639,2 66.839,4 

Spain 
  

8.298,9 9.283,6 8.984,9 7.071,4 8.110,7 

France 
  

17.692,6 16.271,0 15.390,0 10.914,0 14.029,4 

Portugal 
  

1.003,3 
 

1.069,4 932,5 1.060,6 

Slovakia 
  

282,4 781,1 1.013,5 1.115,7 1.599,5 

Sweden 
  

6.345,7 5.668,1 5.294,3 2.265,6 4.942,0 

United Kingdom 
 

11.841, 12.765,5 12.837,6 6.565,1 11.453,6 

Netherlands 
 

1.711,9 2.662,6 3.089,8 1.497,5 
 

Labour cost per employee FTE 
     

Belgium 
  

46,3 57,9 57,4 62,7 61,.3 

Czech Republic 
 

6,8 13,3 16,2 16,1 17,8 

Germany 
  

53,1 68,9 62,9 62,9 65,5 

Spain 
  

32,5 39,9 42,9 45,6 44,9 

France 
  

42,6 52,5 
 

65,4 57,1 

Portugal 
  

36,5 
 

19,7 20,5 21,8 

Slovakia 
  

16,2 11,6 13,1 14,1 15,4 

Sweden 
   

56,0 60,0 51,6 64,2 

United Kingdom 
 

45,9 52,1 42,3 36,4 43,4 

Netherlands 
 

42,4 56,7 42,3 36,4 43,4 
 

Bron: EUROSTAT, Structural Business Statistics 
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 Table A4  

NACE conversie sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ 

Nace2003 
 

Nace2008 
 

34.100* Vervaardiging van dumpers voor gebruik in het terrein 28.920 
Vervaardiging van machines voor de winning 
van delfstoffen en voor de bouw 

34.100* 
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen  
(m.u.v. vervaardiging van dumpers voor gebruik in het  
terrein en motoren voor motorrijwielen) 

29.100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 

34.100* Vervaardiging van motoren voor motorrijwielen 30.910 Vervaardiging van motorfietsen 

34.201* 
Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines)  
voor motorvoertuigen 

29.201 
Vervaardiging van carrosserieën voor 
motorvoertuigen 

34.201* 
Vervaardiging van containers voor een of meer takken  
van het vervoer (m.u.v. reparatie en onderhoud van containers) 

29.202 
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en 
opleggers 

34.201* 
Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen  
(bussen, tankwagens, koelwagens, enz.) 

29.201 
Vervaardiging van carrosserieën voor 
motorvoertuigen 

34.201* Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 29.202 
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en 
opleggers 

34.201* Onderhoud en reparatie van containers 33.110 Reparatie van producten van metaal 

34.202 Vervaardiging van caravans en dergelijke 29.202 
Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en 
opleggers 

34.300* 
Vervaardiging van zuigers, zuigerringen, carburatoren 
 en dergelijke voor alle inwendige verbrandingsmotoren en 
dieselmotoren 

28.110 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief 
motoren 
voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 

34.300* 
Vervaardiging van in- en uitlaatkleppen voor  
inwendige verbrandingsmotoren 

28.110 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief 
motoren  
voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 

34.300* 

Vervaardiging van onderdelen en accessoires  
voor motorvoertuigen en motoren daarvan 
(m.u.v. vervaardiging van zuigers, zuigerringen,  
carburatoren en dergelijke voor alle inwendige verbrandingsmotoren 
en dieselmotoren en  
van in- en uitlaatkleppen voor inwendige verbrandingsmotoren) 

29.320 
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van  
motorvoertuigen 

 

 



 

 
40 

Figuur A1 

Top-25 directe toeleveranciers van autoassemblage in Vlaanderen 

 
 

 

Figuur A2 

Top-25 directe toeleveranciers van autoassemblage in Limburg 
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Figuur A3 

Top-25 sectoren qua banenverlies in Vlaanderen 

 
 

 

Figuur A4 

Top-25 van sectoren qua banenverlies in Limburg 
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Figuur A5 

Top-25 sectoren qua welvaartsverlies in Vlaanderen 

 
 

 

Figuur A6 

Top-25 sectoren qua welvaartsverlies in Limburg 
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Figuur A7 

Sectorstructuur Limburgse economie in vergelijking met Vlaamse economie 

 

 

 

Ondervertegenwoordigd Oververtegenwoordigd 
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Bijlage B: Methodologie 
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B1.  IO-analyse 

 
Vereenvoudigd voorbeeld van input-output tabel van de binnenlandse productie (product × product) 

 
  Bron: Hambÿe, C. (2012, p. 5). 

 
 

Componenten van de productiewaarde 
 

INPUTS (aankopen, arbeid, kapitaal) 

Intermediaire leveringen binnenlandse productie   

+  Intermediaire leveringen buitenlandse productie (invoer)   

+  Bruto toegevoegde waarde (lonen, enz.) 

+  Sluitposten (productgebonden belastingen, subsidies, enz.) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

=  OUTPUT (omzet) 
 

De bruto toegevoegde waarde omvat de lonen, winsten (dividenduitkeringen), en middelen voor 

vervangingsinvesteringen (afschrijvingen) en nieuwe investeringen (gereserveerde winsten). De 

bruto toegevoegde waarde is het belangrijkste bestanddeel van het BBP. 
 

 

Matrix van technische inputcoëfficiënten 

De technische inputcoëfficiënten, worden verkregen door elke kolom van de matrix van het intermediair 

verbruik uit de VLIO-tabel te delen door de productie van de eraan gekoppelde bedrijfstak: 

 is de matrix van de technische inputcoëfficiënten, met 

 

 
 

waarin  de intermediaire levering van bedrijfstak  is aan bedrijfstak , en  de productie van bedrijfstak  is. 

Dus, geeft de hoeveelheid weer van de productie van bedrijfstak  (afkomstig van binnenlandse/Vlaamse 

output) die gebruikt wordt voor de productie van één eenheid productie in bedrijfstak . 

 

Leontief matrix 

De Leontief‐inverse geeft het verband tussen het exogeen finaal verbruik van binnenlandse output van een 

bedrijfstak en de (endogene) output van verschillende bedrijfstakken: 

 

 
 

Een element  van matrix L toont de binnenlandse output van bedrijfstak  die direct of indirect nodig is 

per eenheid finaal verbruik uit binnenlandse output van bedrijfstak . Miller en Blair (2009) geven de naam 

“multiplicatoren” aan de elementen van deze matrix. De som van de elementen van kolom  van deze matrix 
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geeft de output die gegenereerd wordt in de ganse economie per 1 € finaal verbruik van binnenlandse output van 

bedrijfstak  (Hambÿe, 2012). 

 

Outputmultiplicators 

De outputmultiplicators worden verkregen als de kolomtotalen van de Leontief matrix, , waarin  de 

sommatievector aangeeft. De meting van de gevolgen van een exogene outputschok is gebaseerd op de matrix 

 

 
 

Een element  van de matrix   geeft de extra output in bedrijfstak  die gepaard gaat met een 

initiële exogene outputtoename van 1 eenheid in bedrijfstak . Wanneer de initiële exogene outputtoename in 

bedrijfstak  meegerekend wordt in de extra output, dan wordt dit  (Dietzenbacher, 2005). 

 

Werkgelegenheidsmultiplicators 

De effecten in termen van productie kunnen worden vertaald naar effecten in termen van tewerkstelling: 

 

 
 

met  = diagonaalmatrix van de tewerkstelling, en  = diagonaalmatrix van de productie. 

Voor de schatting van het verlies gebruiken we de RSZ tewerkstellingscijfers van (einde vierde kwartaal 

van) 2010. Hetgeen volgt is dus opnieuw maar een ruwe schatting! 

 

Bruto toegevoegde waarde multiplicators 

De effecten in termen van productie kunnen worden vertaald naar effecten in termen van bruto toegevoegde 

waarde: 

 
 

met  = diagonaalmatrix van de bruto toegevoegde waarde, en  = diagonaalmatrix van de productie. 

Een element  van deze matrix geeft de extra bruto toegevoegde waarde in bedrijfstak  ten gevolge van 

een exogene initiële outputtoename van 1 eenheid in bedrijfstak  (dus, met inbegrip van de bruto toegevoegde 

waarde die rechtstreeks gegenereerd wordt door de initiële outputtoename). 

Voor de schatting van het verlies gebruiken we de toegevoegde-waarde coëfficiënten van 2005 (BIO2005). 

Hetgeen volgt is dus slechts een ruwe schatting! 

 

Regionalisering van de IO-tabel: van VLIO2007 naar LIO2007 

Raming van de Leontief multiplicators voor de Limburgse economie. Wat is het aandeel van Limburg in het 

totale (directe en indirecte) banen- en welvaartsverlies ten gevolge van de sluiting van Ford Genk? 

Hiervoor dienen we de VLIO2007 tabel te ‘regionaliseren’ tot het niveau van de Limburgse economie. Dit doen 

we aan de hand van een aanpassing van de technische inputcoëfficiënten, volgens specifieke ‘regionaliserings-

technieken’ – op basis van de recentste wetenschappelijke inzichten (Flegg & Webber, 2000; Bonfiglio, 2009). 

Meer bepaald, we moeten rekening houden met het feit of toeleverende sectoren over- of 

ondervertegenwoordigd zijn in de Limburgse economie in vergelijking met de Vlaamse economie. Bijvoorbeeld, 

wanneer een toeleverende sector van de autoassemblage onder-vertegenwoordigd is in Limburg, dan kunnen er 

belangrijke ‘weglekeffecten’ optreden – d.w.z. dat een belangrijk deel van de toelevering aan de Limburgse 

autoassemblage gebeurt door bedrijven die elders in Vlaanderen gevestigd zijn, waardoor het banenverlies t.g.v. 

de sluiting van Ford Genk in belangrijke mate buiten Limburg plaatsvindt (als het ware “geëxporteerd” wordt). 

De technische inputcoëfficiënten van de Limburgse economie, , worden als volgt geraamd op basis van 

de “nationale” (Vlaamse) technische inputcoëfficiënten, : 
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waarin  = Augmented Flegg Location Quotient, met 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

waarin 

  = tewerkstelling in sector  in Limburg 

    = totale tewerkstelling in Limburg (275.957 banen) 

    = tewerkstelling in sector  in Vlaanderen 

  = totale tewerkstelling in Vlaanderen (2.170.097 banen) 

 = Simple locatiequotiënt van sector  

  = Cross-Industry locatiequotiënt van sectoren  en  

 = Flegg locatiequotiënt 

 = Augmented Flegg locatiequotiënt.  

 

De waarde  is gebaseerd op Monte-Carlo experimenten in de wetenschappelijke literatuur. 

 Indien , dan is sector  oververtegenwoordigd in Limburg; indien , dan is sector  

ondervertegenwoordigd in Limburg. In de onderstaande figuur worden de sectoren gerangschikt volgens hun 

SLQ. 
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B2.  Berekening van bijdragen aan groei arbeidsproductiviteit 

Stap 1: Het verschil in geaggregeerde arbeidsproductiviteit tussen twee tijdspunten is gedefinieerd als volgt: 

 

 
 

en ,  and  zijn respectievelijk het productiviteitsniveau, omzet en tewerkstelling. De indices “0” en “1” geven 

resp. de begin- en eindperiode aan.  

De productiviteitsgroeivoet  op geaggregeerd niveau kan herschreven worden als 

 

 
 

Stap 2:  Als tweede stap passen we de gewichten van een economische eenheid toe om de bijdragen van een 

eenheidsniveau te berekenen: 

 

 
 

en  is gelijk aan productiegewicht van sector  en  is gelijk aan het aandeel van de tewerkstelling in de totale 

tewerkstelling. Beide gewichten zijn uitgedrukt in de beginperiode 0.  

 

Om de bijdrage van bedrijfstak i aan de productiviteitsgroei van een regionale economie te bepalen, wordt 

gebruikt gemaakt van volgende formule: 
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Bijlage C: Bijkomende informatie 
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C1.  Sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ 

De sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ is ruimer gedefinieerd dan de 

autoassemblage (Nace Rev. 1 = 34). Op basis van BIO2005 (60×60 matrix) kan voor de 

sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ (NACE Rev. 1 = 34) het volgende berekend 

worden: 

 

 Intermediair (binnenlandse output) 54.203 24,0% 

 Intermediair (invoer) 11.710 61,9% 

B.1g Bruto toegevoegde waarde 2.668 14,1% 

D.211+(D.21*–D.31) Sluitposten+ 12 0,1% 

P.1 Output (basisprijzen) 68.593 100,0% 

D.1 Beloning werknemers 2.102 
 

           + BTW + Productgebonden belastingen (excl. BTW) – Subsidies 

      Bron: Federaal Planbureau. 

 

De loonkosten bedragen ongeveer 3,1% van de productiewaarde, en 78,8% van de bruto 

toegevoegde waarde. 

Op basis van VLIO2007 kan een (ruwe) raming gemaakt worden van de bruto toegevoegde 

waarde gerealiseerd in de Vlaamse autoassemblage: 

 

Output (basisprijzen) 15.037 100,0% 

Intermediair binnenland (Vlaanderen) 3.272 21,8% 

Intermediair binnenland (Brussel + Wallonië) 191 1,3% 

Intermediair buitenland (invoer) 9.322 61,9% 

Sluitposten 15 0,1% 

Bruto toegevoegde waarde 2.237 14,9% 

 

Volgens de cijfers van INR-NBB bedraagt de bruto toegevoegde waarde (in miljoen €) in de 

sector ‘Vervaardiging van transportmiddelen’ (NACE Rev. 1 = 34): 

 

 
2007 2010 

Bruto toegevoegde waarde 2.961,9 2.358,5 

        Bron: INR-NBB. 

 

 

C2.  Bruto binnenlands product (BBP) in België, Vlaanderen en Limburg 

 BBP 2010 

in lopende prijzen 

 

 

(miljoen €) 

BBP 2009 

in lopende prijzen 

 

 

(miljoen €) 

BBP 2009 

per inwoner 

in lopende prijzen 

 

(€) 

België 354.377,5 340.397,6 31.529 

Vlaanderen 202.594,0 196.247,7 31.338 

Limburg 22.347,2 21.253,4 25.428 

 Bron: INR-NBB, Regionale Rekeningen 2003–2010. 
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C3.  Bruto toegevoegde waarde in België, Vlaanderen en Limburg 

 BrTW 2010 

tegen basisprijzen, 

in lopende prijzen 

 

(miljoen €) 

BrTW 2009 

tegen basisprijzen, 

in lopende prijzen 

 

(miljoen €) 

BrTW 2009 

per inwoner 

tegen  basisprijzen, 

in lopende prijzen 

(€) 

België 315.823,7 304.440,6 28.198 

Vlaanderen 180.553,2 174.623,2 28.027 

Limburg 19.916,0 19.008,3 22.742 

    Bron: INR-NBB, Regionale Rekeningen 2003–2010. 
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