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1Sectormonografie

Bits, bytes en bugs : next generation



De geschiedenis leert ons dat de sector van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zich 
ontwikkelde in drie fasen. In de jaren ‘60 en ‘70 werden informaticasystemen ontwikkeld die de 
standaardisatie en centralisatie van repetitieve en zware taken mogelijk maakten. De tweede fase 
bestond uit de miniaturisatie van het elektronisch materiaal en het toenemende vermogen van de 
informatica. Op het einde van de twintigste eeuw manifesteert zich de derde fase, met de uitbouw 
van uitgebreide netwerken, inter-connecties tussen bedrijven,...1 De informatiemaatschappij zoals 
we ze nu kennen, is ingegeven door de globaliseringtendens die onze samenleving en de econo-
mie al enkele jaren kenmerkt. De informatie- en communicatietechnologieën nemen een belangrijke 
plaats in binnen de hedendaagse samenleving. Met de overgang naar het nieuwe millennium in het 
verschiet, was de ICT-sector eind jaren negentig in de ban van de millenniumbug. Er deden zich 
echter weinig problemen voor en de sector kende een booming business. De vraag stelt zich nu of 
de sector zich wist te handhaven na deze gloriejaren? De periode na de boom en de milleniumwis-
seling wordt immers vaak voorgesteld als een moeilijke tijd voor de ICT sector.

Na het uiteenspatten van de zeepbel heerste er heel wat negativisme, maar sinds 2003-2004 is dit 
grotendeels gekeerd. Er is weer geloof in de ICT sector. In 2007 bedroeg de omzet van de Belgische 
ICT sector 34,3 miljard euro, en als export en dubbele boekingen buiten beschouwing gelaten wor-
den, was de ICT-markt nog steeds 20 miljard euro waard. De sector zelf groeide in 2007 met 5,1%, 
beter dan het Europese gemiddelde.  Voor 2008 wordt een omzetgroei van 2 % voorspeld en een 
groei van 4% met betrekking tot de jobs in de sector2. De ICT-sector draagt in belangrijke mate bij tot 
de Belgische economie. Toch blijkt dat België onvoldoende gebruik maakt van informatie- en com-
municatietechnologieën als hefboom voor de economische ontwikkeling en de verbetering van zijn 
concurrentiekracht. Het strategisch belang van ICT wordt nog te weinig onderkend3. Daarenboven 
heerst er in België volgens sommigen een ‘cultuurprobleem’: er worden sterke technologieën ontwik-
keld, maar men slaagt er niet in deze producten effectief te verspreiden en te verkopen.

Om voorspellingen te kunnen maken en maatregelen te kunnen nemen met het oog op de toe-
komst, is het aangewezen de ontwikkelingen in het verleden in kaart te brengen. Om de aard en 
de richting van wat beweegt te vatten, is het namelijk onontbeerlijk een adequaat beeld te krijgen 
van de omvang van een sector in een longitudinaal perspectief. In dit rapport wordt een cijfermatig 
overzicht van de IT-sector aangeboden. De aandacht gaat hierbij naar verschillende actoren op de 
IT-arbeidsmarkt, namelijk de ondernemingen actief in de sector, de werknemers en de werkzoeken-
den. Dit rapport wordt opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan de 
arbeidsmarktsituatie van de IT-sector anno 2007. In het tweede deel worden vervolgens de evoluties 
geschetst die zich de voorbije jaren voordeden in de IT-sector.

Bits, bytes and … bugs. Zo luidde het verdict van de analoge studie die we eind vorige eeuw uit-
voerden. De vraagstelling van deze vervolgstudie is zonder meer klaar. Dat onze samenleving en 
economie geschraagd worden door meer bits en bytes, dat behoeft geen betoog. Maar of de bugs 
in de ICT-arbeidsmarkt een decennium later geklaard zijn, dat is de vraag waarop we met dit onder-
zoek een antwoord willen leveren.

1 Bron : le Forem, www.forem.be
2 Bron : Datanews, www.datanews.be
3 Bron : Networked readiness index van het World Economic forum
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In de activiteitennomenclatuur nace-bel 2003 van het Nationaal Instituut voor de Statistiek wordt de 
informaticasector nace-code 72 toegeschreven met als omschrijving ‘Activiteiten in verband met 
computers’. Sinds 2003 is deze sector licht aangepast wat nace-codes betreft4. Momenteel bestaat 
de IT-sector uit onderstaande subsectoren: 

72.100 Computeradviesbureaus
72.210 Uitgeverijen van programmatuur
72.220 Overige advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur
72.300 Gegevensverwerking
72.400 Databanken
72.500 Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines
72.600 Overige activiteiten in verband met computers

Zoals aangehaald onderging de informaticasector een lichte wijziging met de opstelling van de 
nieuwe activiteitennomenclatuur: nace 72.200 (advisering en uitgeverijen van programmatuur) werd 
als subsector geschrapt en vervangen door twee nieuwe subsectoren, namelijk nace 72.210 (uitge-
verijen van programmatuur) en nace 72.220 (overige advisering in verband met programmatuur en 
levering van programmatuur).

Bovenstaande subsectoren vormen de zogenaamde IT-sector in enge zin. Willen we een allesom-
vattend beeld geven van de gehele IT-sector, dan moeten we de subsectoren uit nace 72 in de 
eerste plaats aanvullen met nace-codes 52.487 (gespecialiseerde detailhandel in kantoormachines 
en -meubelen, computers en standaardprogrammatuur en telecommunicatie-apparatuur), 71.330 
(verhuur van kantoormachines en computers) en 51.840 (groothandel in computers, randapparatuur 
en programmatuur). Deze subsectoren samen vormen de IT-dienstensector. Daarnaast omvat de 
IT-sector eveneens een industriesector, bestaande uit verschillende subsectoren. Al deze subsecto-
ren samen vormen de gehele IT-sector. De IT-industrie zal in deze studie echter niet in detail worden 
besproken omdat hij grotendeels buiten het werkgebied van Cevora valt.

4 In 2008 is de NACE-nomenclatuur sterk veranderd. Voor de cijfers in dit onderzoek heeft die verandering geen gevolgen.
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De IT-arbeidsmarkt anno 2007

In het eerste deel van deze sectormonografie wordt een schets getekend van de arbeidsmarkt in de 
IT-sector anno 2007. Een aantal parameters wordt hiervoor bestudeerd. In de eerste plaats richten 
we onze aandacht op de tewerkstelling binnen de sector. In een tweede paragraaf bekijken we 
enerzijds de arbeidsvraag (het aantal werkaanbiedingen voor informatici) en anderzijds het arbeids-
aanbod (het aantal niet-werkende werkzoekende informatici op de arbeidsmarkt). In een derde 
paragraaf verlaten we vervolgens het microniveau en bekijken we de IT-sector op mesoniveau. Meer 
bepaald gaan we na hoeveel ondernemingen van de IT-kaart verdwenen ten gevolge van faillisse-
ment. In de laatste paragraaf van dit eerste deel gaan we na hoeveel personen hun baan verloren 
hebben ten gevolge van deze falingen.

1.1 Tewerkstelling

Om een beeld te krijgen van de tewerkstelling in de IT-sector, wordt een beroep gedaan op gege-
vens van de RSZ. Alvorens deze te bespreken, dient een belangrijke opmerking te worden gemaakt. 
De aangeboden cijfers geven het aantal arbeidsplaatsen per hoofdzetel van een bedrijf. Het aantal 
arbeidsplaatsen per hoofdzetel is niet noodzakelijk gelijk aan het aantal werknemers. Eén arbeids-
plaats kan immers door meerdere personen worden ingevuld. Maar omgekeerd kan één persoon ook 
meerdere jobs hebben. Ook de opdeling naar gewest vereist bijzondere aandacht. De RSZ analyses 
zijn gebaseerd op het ondernemingenbestand, wat impliceert dat alle gegevens van een onderne-
ming worden samengebracht onder de hoofdzetel. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn hoofdzetel in 
Brussel hebben, maar de meerderheid van de vestigingen in Vlaanderen hebben, en dus ook de 
meerderheid van de werknemers in Vlaanderen tewerkstellen. Deze arbeidsplaatsen worden dan wel 
allemaal in Brussel gesitueerd op basis van het ondernemingsbestand. De omgekeerde situatie kan 
zich natuurlijk ook voordoen.

Op 30 juni 2007 telde de IT-sector in België 59 989 arbeidsplaatsen (tabel 1). Direct valt op dat de 
IT-sector in hoofdzaak nog steeds een mannensector is: drie vierde (74,6%) van de jobs binnen 
de sector wordt door mannen uitgeoefend. Wat de statuten betreft, stellen we vast dat het aandeel 
arbeiders en ambtenaren in deze cijfers zeer beperkt is. Hierbij moeten twee belangrijke opmer-
kingen worden gemaakt. In de eerste plaats worden hier enkel de cijfers van de dienstensector 
besproken, in deze studie is geen productie van ICT-gerelateerde producten opgenomen, waardoor 
het lage aandeel arbeiders heel normaal is. Ten tweede zijn in de cijfers van de RSZ geen gegevens 
opgenomen van de plaatselijke overheden (RSZPPO) waardoor het aandeel van de ambtenaren 
wordt onderschat (zie ook methodologie). 

Tabel 1  Aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector naar statuut en geslacht (België; 30 juni 2007)

Geslacht Arbeiders Bedienden Ambtenaren TOTAAL

Mannen 115 44 642 4 44 761

Vrouwen 684 14 541 3 15 228

TOTAAL 799 59 183 7 59 989

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

1 De IT-arbeidsmarkt anno 2007
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In onderstaande tabel wordt vervolgens het aantal arbeidsplaatsen naar (sub)sector van tewerkstel-
ling verdeeld. Uit de tabel blijkt dat de subsector advisering in verband met programmatuur (nace 
72.220) 36,0% van de tewerkstelling in de IT-sector voor zijn rekening neemt. Daarnaast zijn de 
computeradviesbureaus (nace 72.100) belangrijke werkverschaffers. Het moge dus duidelijk zijn 
dat de core business van de IT-sector bestaat uit het verlenen van advies: samen zijn beide sub-
sectoren goed voor 62% van alle jobs binnen de IT-sector. Een andere belangrijke sector op de 
IT-arbeidsmarkt is de groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur (nace 51.840). 
Onder deze sector vallen grote bedrijven zoals onder andere Hewlett-Packard, Dell en IBM.

Figuur 1 Verdeling van de arbeidsplaatsen in de IT-sector naar subsector (België; 30 juni 2007)

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Eerder gaven we reeds aan dat de IT-sector in hoofdzaak een mannensector is. Onderstaande 
figuur toont aan dat dit gegeven voor alle IT-subsectoren opgaat. Over het algemeen wordt slechts 
een vierde van de jobs in de ICT door vrouwen ingevuld. Dit is heel wat lager dan het gemiddelde 
voor alle jobs in België, waar ongeveer 45% van alle banen door vrouwen worden uitgevoerd. Deze 
ondervertegenwoordiging geldt bovendien voor alle subsectoren binnen de IT-sector. In subsector 
72.500 (Onderhoud en reparatie van computers en van boekhoud- en overige kantoormachines) 
wordt zelfs slechts 18% van de banen uitgeoefend door vrouwen. De subsectoren waarin verhou-
dingsgewijs het meeste vrouwen actief zijn, zijn de subsectoren van de verhuur van kantoormachines 
en computers (nace 71.330) en van de databanken (nace 72.400) waarin respectievelijk 38,6% en 
38,2% van de arbeidsplaatsen door vrouwen wordt ingevuld. Als we niet kijken naar de sectorcode 
van de ondernemingen, maar de ISCO code van het beroep, blijken in de categorie ‘informaticaspe-
cialisten’ (ISCO 213) zelfs maar 16% vrouwen tewerk gesteld (niet in grafiek). De laatste jaren blijkt 
de groeivoet van vrouwelijke informaticaspecialisten wel net iets groter dan deze voor mannen, maar 
het verschil is zo klein dat dit slechts op zeer lange termijn een voelbaar verschil zal geven.5

5 Bron data ISO codes: Nationaal Instituut voor de Statistiek, België. http://www.statbel.fgov.be/

72.300

72.400

72.500

72.600

72.220

72.210

72.100

71.330

52.487

51.840

4,6%
3,2%

3,7% 1,0%
18,4%

6,2%

0,5%

26,6%

0,2%

35,6%



Bits, bytes en bugs : next generation

7

De IT-arbeidsmarkt anno 2007

Figuur 2 Verdeling van de arbeidsplaatsen in de IT-sector naar subsector (België; 30 juni 2007)

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Figuur 3 geeft een verdeling van de jobs in de IT sector naar gewest. Hier zien we dat meer dan de 
helft van alle jobs (55,3%) in de IT-sector wordt aangeboden door Vlaamse bedrijven. Bekijken we 
enkel de bedrijven die actief zijn in de informatica en aanverwante sectoren (nace 72), dan stijgt dit 
aandeel zelfs nog naar 59%. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat in voor één derde van de 
arbeidsplaatsen in de IT-sector, en het Waalse Gewest voor 11,6%. In vergelijking met het aandeel 
jobs in de totale economie is dit vooral voor het Waals Gewest een ondervertengenwoordiging van 
IT-jobs. 

Figuur 3 Verdeling van het aantal arbeidsplaatsen naar sector en gewest (België; 30 juni 2007)

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)
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Ook in vrijwel alle subsectoren scoren Vlaamse bedrijven het sterkst. Uitzonderingen zijn de bedrij-
ven gespecialiseerd in de gegevensverwerking (nace 72.300) en de bedrijven met nace-code 
72.600 (overige bedrijven in verband met computers). In deze subsectoren zijn voornamelijk de 
Brusselse bedrijven de grootste werkverschaffers. Zoals reeds werd aangegeven, is de subsector 
van de advisering in verband met programmatuur (nace 72.220) de belangrijkste sector wat tewerk-
stelling betreft. 

Tabel 2 Aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector naar sector en gewest (België; 30 juni 2007)

Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

NACE (n) (%) (n) (%) (n) (%)

51.840 5 133 45,9 1 039 9,3 5 022 44,9 11 194

52.487 1 501 39,7 818 21,7 1 459 38,6 3778

71.330 157 51,0 11 3,6 140 45,5 308

72.100 8 711 54,0 1 541 9,6 5 868 36,4 16 120

72.210 51 37,2 49 35,8 37 27,0 137

72.220 15 314 70,9 2 522 11,7 3 774 17,5 21 610

72.300 509 18,3 62 2,2 2 212 79,5 2 783

72.400 857 44,8 560 29,3 497 26,0 1 914

72.500 1 172 52,6 277 12,4 781 35,0 2 230

72.600 166 26,3 187 29,6 278 44,1 631

Nace 72 26 780 59,0 5 198 11,4 13 447 29,6 45 425

Totaal IT 33 571 55,3 7 066 11,6 20 068 33,1 60 705

Totale economie 1 634 177 48,6 602 964 17,9 1 128 730 33,5 3 365 871

Bron: RSZ gecentraliseerde statistiek (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Wat opvalt uit tabel 2 is dat 70,9% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in deze subsector door 
Vlaamse bedrijven wordt ingevuld. Hier is er vooral een ondervertegenwoordiging van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In de twee andere grote subsectoren (72.100 computeradviesbureaus en 
groothandel) valt vooral de ondervertegenwoordiging van het Waals Gewest op.
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1.2 Tewerkstelling in de informatica in de enge zin

Uit bovenstaande cijfers werd duidelijk dat de sector ‘informatica en aanverwante activiteiten’ (nace 
72) ongeveer drie vierde (74,8%) van alle arbeidsplaatsen in de IT-sector voor haar rekening neemt. 
Deze nace 72 wordt ook vaak de IT in enge zin genoemd. In wat volgt wordt er specifiek ingegaan 
op de groep bedrijven die één van de IT-72 subsectoren als hoofdactiviteit hebben. Alle besproken 
cijfers hebben betrekking op de situatie in België in het tweede kwartaal van 2007.

In tabel 3 wordt het aantal werkgevers in IT-72 verdeeld naar de grootteklasse van het bedrijf en 
vergeleken met de gehele economie. Het is duidelijk dat België nog steeds een land van kleine en 
middelgrote ondernemingen is, en dit zowel voor de informaticasector als voor de totale economie. 
Ruim 60% van de IT-72 organisaties stelt minder dan 5 werknemers tewerk en ruim 75% minder 
dan 10 werknemers. Als we de veel gebruikte indeling tot 250 werknemers als de grens van een 
KMO beschouwen, kan zelfs iets meer dan 99% van de IT-72 organisaties zich een KMO noemen6. 
België kent slechts twee bedrijven in de informatica die meer dan duizend werknemers tellen. Dit 
is echter niet enkel kenmerkend voor de IT bedrijven, maar voor de gehele Belgische economie. In 
vergelijking met de IT-72 zien we zelfs dat de totale economie nog een groter aandeel heel kleine 
bedrijven telt (meer dan 80% werkgevers met minder dan 10 werknemers). In de IT-72 stelt 22% 
van de werknemers tussen de 10 en 500 werknemers tewerk, in de totale economie is dit 16%. Het 
beeld van het typische kleine IT bedrijf klopt dus wel op zich, maar het heeft minder te maken met 
de IT dan wel met de demografie van bedrijven in België. In bijna elke economische sector zouden 
we kunnen praten over het typisch kleine bedrijf. Het typisch kleine IT bedrijf is dus zelfs iets groter 
dan het gemiddeld Belgisch bedrijf.

Tabel 3 Aantal werkgevers naar grootteklasse in nace 72 en de totale economie (België; 30 juni 2007)

NACE 72 < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Totaal

N 1 932 470 323 243 76 47 27 5 2 3 125

% 61,8 15,0 10,3 7,8 2,4 1,5 0,9 0,2 0,1 100

Totale 
economie < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Totaal

N 151 709 33 300 18 315 12 549 3 556 1 686 1 018 311 263 222 707

% 68,1 15,0 8,2 5,6 1,6 0,8 0,5 0,1 0,1 100

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

Op 30 juni 2006 telt de sector van IT-72 (dus enkel nace 72) 45 425 arbeidsplaatsen (tabel 4). De 
keuze voor de analyse van een (tertiaire) dienstensector maakt dat deze arbeidsplaatsen vrijwel 
allemaal een bediendestatuut (98,1%) kennen. Bij de interpretatie van het hoge aandeel bedienden 
is opnieuw voorzichtigheid geboden omdat arbeiders en ambtenaren voor een belangrijk deel buiten 
de waarnemingssfeer van de hier gepresenteerde statistieken blijven.

6 Normaal wordt deze indeling van KMO’s gecombineerd met omzetcijfers (voor KMO jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal van 
minder dan 43 miljoen euro, maar deze data kunnen wij niet toevoegen in onze analyse)
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Tabel 4 Aantal arbeidsplaatsen naar statuut in nace 72 en de totale economie (België; 30 juni 2007)

Arbeiders Bedienden Ambtenaren Totaal

Nace 72 864 44 554 7 45 425

Totale economie 1 278 124 1 629 695 458 052 3 365 871

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

Zoals eerder reeds werd aangegeven, is de IT-sector voornamelijk een mannensector. Deze con-
clusie geldt zeker ook wanneer we enkel de subsector van de IT-72 bekijken: maar liefst 75,5% van 
de jobs wordt uitgevoerd door mannen. Dit is een sterk verschil met het gemiddelde van het totaal 
aantal jobs in België. Globaal genomen zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen actief op de 
arbeidsmarkt, weliswaar met een lichte meerderheid voor de mannen (55%).

Tabel 5 Aantal arbeidsplaatsen naar arbeidsregime in nace 72 en de totale economie  
(België; 30 juni 2007)

Voltijds Deeltijds Totaal*

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

(n) (%) (n) (%) (n) (%) (n) (%) (n)

Nace 72 32 570 71,7% 7 481 16,5% 1 739 3,8% 3 633 8,0% 45 423

Totale 
economie 1538 151 47,7% 709265 22,0% 234384 7,3% 740459 23,0% 3 222 259

* Voor 2 personen in nace 72 en 143 612 in de totale beroepsbevolking is het arbeidsregime ongekend 
Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

Tabel 5 toont aan dat deeltijdse arbeid in de informaticasector zeer beperkt is: slechts 11,8% van alle 
werknemers in de sector werkt deeltijds, tegenover een gemiddelde van 30,3% voor alle werknemers 
in België. Men zou kunnen vermoeden dat dit lage aandeel deeltijds werkenden samenhangt met het 
beperkt aantal vrouwen in de sector. Gemiddeld werkt immers ongeveer de helft van de vrouwen in 
België in een deeltijds regime. Wat echter opvalt, is dat het aandeel vrouwen in de informaticasector 
dat deeltijds werkt, behoorlijk lager is dan het gemiddelde deeltijds werkende vrouwen in België: 
een derde van de vrouwen in de informaticasector werkt deeltijds, tegen iets meer dan de helft in 
de totale economie (zie figuur 4). Ook bij de mannen ligt het aandeel deeltijds werkenden in de 
informaticasector lager dan het gemiddelde voor België. Binnen de mannelijke beroepsbevolking in 
België werkt 13,2% deeltijds. In de informaticasector daalt dit aandeel verder tot 5,0%. Hieruit blijkt 
dat deeltijdse arbeid niet alleen geslachtsgebonden is, maar ook sectorgebonden: in de subsector 
informatica werken zowel mannen als vrouwen beduidend minder in een deeltijds regime dan gemid-
deld op de Belgische arbeidsmarkt. 
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Figuur 4  Aantal arbeidsplaatsen naar arbeidsregime in nace 72 en de totale economie (België;  
30 juni 2007)

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van het aantal loontrekkenden in de informatica en aan-
verwante activiteiten. Aangezien een persoon meerdere jobs kan uitvoeren, zal het aantal werkne-
mers kleiner zijn dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Om deze reden wordt in de tabellen 
eveneens aangegeven hoeveel arbeidsplaatsen beschikbaar zijn in voltijdse equivalenten (zie ook 
methodologie).

Op 30 juni 2007 zijn er in de informaticasector 45 425 werknemers actief. In voltijdse equivalenten 
zijn er 42 863,5 arbeidsplaatsen onder het aantal loontrekkenden. De verdeling van de loontrek-
kenden naar geslacht toont aan dat per loontrekkende vrouw in de informaticasector, drie mannen 
actief zijn. Een link met het aantal arbeidsplaatsen in voltijdse equivalenten bevestigt dat vrouwen 
meer deeltijds werken dan mannen. Wanneer we de ratio maken van het aantal loontrekkenden op 
het aantal arbeidsplaatsen in voltijdse equivalenten, leidt dit voor de vrouwen tot een hogere ratio 
(1,15) dan voor de mannen (1,03).

Tabel 6 Aantal loontrekkenden en aantal arbeidsplaatsen in VTE naar geslacht in nace 72 en de 
totale economie (België; 30 juni 2007)

Loontrekkenden Mannen Vrouwen Totaal

Nace 72 34 310 11 115 45 425

Totale economie 1 857 568 1 508 303 3 365 871

Arbeidsplaatsen* Mannen Vrouwen Totaal

Nace 72 33 239 9 624,4 42 863,5

Totale economie 1 658 116,3 1 152 034,7 2 810 151

*uitgedrukt in VTE
Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)
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1.3 Vraag en aanbod 

Om de arbeidsmarkt in kaart brengen, moeten verschillende aspecten worden belicht. Eén van deze 
aspecten, het aantal jobs en het aantal loontrekkenden, werd reeds onder de loep genomen. In deze 
paragraaf richten we onze aandacht op het marktprincipe van vraag en aanbod in 2007. Eerst en 
vooral bekijken we de arbeidsvraag. We bedoelen hiermee het aantal werkaanbiedingen dat bij de 
gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling binnenloopt. In tweede instantie gaan we na hoeveel 
personen in de beroepsbevolking beschikbaar zijn voor het invullen van deze vacatures. Hiermee 
brengen we het arbeidsaanbod in kaart: hoeveel niet-werkende werkzoekende informatici bevinden 
zich op de Belgische arbeidsmarkt.

1.3.1 De arbeidsvraag

Alvorens de bespreking van de cijfers aan te vatten, moet worden gewezen op een belangrijke 
opmerking. Het aantal werkaanbiedingen dat hier wordt weergegeven is namelijk specifiek gericht 
op informatici. In deze cijfers worden met andere woorden geen werkaanbiedingen opgenomen voor 
andere beroepen binnen de informaticasector. De cijfers werden namelijk geselecteerd op basis 
van beroep en niet op basis van sector. In tabel 7 worden de jaren 2006, 2007 en 2008 (januari en 
februari) uitgezet om de evolutie van de laatste jaren weer te geven.

In 2006 werden 9 983 ontvangen werkaanbiedingen voor informatici geregistreerd bij de regionale 
diensten voor arbeidsbemiddeling. De meerderheid (60,9%) van deze werkaanbiedingen werden bij 
de VDAB ontvangen, twee maal zoveel als in het Waals Gewest en bijna zeven maal zoveel als in 
het Brusseld Hoofdstedelijk Gewest. Het overwicht van Vlaanderen in de IT lijkt zich op deze manier 
nog verder te ontwikkelen. 
Tussen 2006 en 2007 steeg het aantal werkaanbiedingen in België met 24%, maar als we de onder-
verdeling naar gewest bekijken, blijkt dat deze stijging ook volledig op het conto van het Vlaams 
Gewest mag worden bijgeschreven. Zowel in Wallonië als Brussel bleef het aantal aanbiedingen 
voor informatici op jaarbasis relatief stabiel, terwijl deze in Vlaanderen met bijna 40% stegen. In 
2007 kwam 68% van de geregistreerde werkaanbiedingen voor informatici in België van de VDAB. 
De sterke stijging tussen 2006-2007 geeft wel goed het sterk fluctuerende karakter en de conjunc-
tuurgevoeligheid van de IT-sector weer. Maar het is toch opvallend dat deze vooral van Vlaamse 
aard zijn. 
Het groot aantal werkaanbiedingen dient wel enigszins te worden genuanceerd door dubbeltellingen 
(zie methodologie). Deze dubbeltellingen vertekenen de statistieken in alle drie de gewesten.
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Tabel 7 Aantal ontvangen werkaanbiedingen voor informatici in 2006, 2007 en eerste deel 2008

Vlaanderen Wallonië Brussel België

Januari 2006 449 219 112 780

Februari 2006 547 177 52 776

Maart 2006 526 212 89 827

April 2006 429 117 62 608

Mei 2006 514 224 75 813

Juni 2006 723 198 72 993

Juli 2006 255 151 78 484

Augustus 2006 527 179 61 767

September 2006 600 203 75 878

Oktober 2006 530 295 105 930

November 2006 459 143 63 665

December 2006 520 873 69 1 462

TOTAAL 2006 6 079 2 991 913 9 983

Januari 2007 718 221 80 1 019

Februari 2007 689 219 85 993

Maart 2007 708 230 76 1 014

April 2007 541 209 74 824

Mei 2007 578 456 79 1 113

Juni 2007 821 354 65 1 240

Juli 2007 871 172 90 1 133

Augustus 2007 758 198 69 1 025

September 2007 714 195 48 957

Oktober 2007 742 391 126 1 259

November 2007 677 189 107 973

December 2007 624 156 67 847

Totaal 2007 8 441 2 990 966 12 397

Januari 2008 760 265 78 1 103

Februari 2008 739 240 78 1 057

Bron: VDAB, Forem, BGDA (Eigen bewerking)



14

I

Het grote aantal vacatures voor informatici maakt echter ook dat er vaak werkaanbiedingen blijven 
open staan. In onderstaande tabel wordt voor het Vlaams Gewest weergegeven hoeveel werkaan-
biedingen voor informatici nog openstaan op het einde van elke maand7. Gemiddeld stonden er elke 
maand 1413 werkaanbiedingen voor informatici open in het Vlaams Gewest. In 2006 bedroeg dit nog 
1026. Bovendien bleef dit aantal in 2006 redelijk constant over alle maanden heen, terwijl we in 2007 
toch een duidelijke stijging zien over 12 maanden bekeken. Op het eerste zicht lijkt het dus wel dat 
de groei van de IT sector in Vlaanderen wordt afgestopt door een te kort aan informatici. In het laatste 
deel van het dossier (rond knelpunten in de ICT) wordt hierop terug gekomen.

Tabel 8 Aantal openstaande werkaanbiedingen voor informatici op het einde van elke maand in 
2007 in het Vlaams gewest

Januari 1 174

Februari 1 295

Maart 1 408

April 1 291

Mei 1 187

Juni 1 452

Juli 1 535

Augustus 1 556

September 1 503

Oktober 1 470

November 1 607

December 1 483

Gemiddelde 1 413

Bron: VDAB (Eigen bewerking)

In onderstaande tabel wordt het aantal ontvangen werkaanbiedingen in 2006 en 2007 bij de VDAB  
verdeeld naar het gevraagde onderwijsniveau. We stellen vast dat in 2007 meer dan 70% van de 
werkaanbiedingen die de VDAB8 ontving voor informatici bestemd waren voor hooggeschoolden9. 
Ten opzichte van 2006 is dit wel een lichte daling ten voordele van de midden- en laaggeschool-
den. Dit kan erop wijzen dat de aard van de jobs misschien wat veranderd is, maar kan anderzijds 
ook een teken zijn dat de ondernemingen hun vraag aan het aanpassen zijn ten aanzien van de 
beschikbare arbeidskrachten. Waar in het verleden scholingsgraad vaak als belangrijkste criterium 
beschouwd werd voor een job in de IT, wordt de laatste jaren bovendien ook meer aandacht besteed 
aan andere criteria die minder samen hangen met de formele scholingsgraad (zoals bijvoorbeeld 
communicatievermogen, teamwerk…). In absolute aantallen is de vraag naar hooggeschoolde infor-
matici echter nog steeds sterk gestegen in Vlaanderen (+30%). De vraag naar middelbaar geschool-
den in de informatica steeg echter in een jaar met 85%. De vraag naar laaggeschoolden ten slotte 
steeg met 55% op een jaar tijd. 

7 Deze cijfers zijn enkel ter beschikking voor Vlaanderen via de VDAB, voor Wallonië en Brussel hebben we geen gelijkaardige cijfers gevonden.
8 Deze cijfers zijn enkel ter beschikking voor Vlaanderen via Arvastat bij VDAB.
9 Hooggeschoold: met een diploma van het hoger niet-universitair of universitair onderwijs.
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Tabel 9 Aantal ontvangen werkaanbiedingen naar onderwijsniveau (Vlaams Gewest; 2006 en 
2007) 

Informatici Totaal

2006 N % N %

Laaggeschoold 800 13,2 108 298 47,1

Middengeschoold 611 10,1 50 838 22,1

Hooggeschoold 4 668 76,8 70 820 30,8

TOTAAL 2006 6 079 100,0 229 956 100,0

2007 N % N %

Laaggeschoold 1 239 14,7 127 557 45,3

Middengeschoold 1 136 13,5 62 099 22,0

Hooggeschoold 6 066 71,9 92 005 32,7

TOTAAL 2007 8 441 100,0 281 661 100,0

Bron: VDAB, (Eigen bewerking)

Ook het totaal aantal ontvangen werkaanbiedingen bij de VDAB steeg tussen 2006 en 2007 met ruim 
20%. Naar hooggeschoolden zien we een stijging van ongeveer 30%, vergelijkbaar met deze in de IT 
sector. Voor middelbaar en laaggeschoolden was de stijng van 22% en 17% echter en stuk minder 
indrukwekkend dan deze voor informatici in het bijzonder.
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1.3.2 Het arbeidsaanbod

Een belangrijke indicator inzake de conjunctuur in het algemeen en het economisch succes van een 
sector zijn het aantal niet-werkende werkzoekenden10. In tabel 10 worden weer de aantallen voor 
2006 en 2007 weergegeven. Gemiddeld telde België in 2006 6 845 niet-werkende werkzoekende 
informatici. 

Tabel 10 Aantal niet-werkende werkzoekende informatici in 2006 en 2007 (België en de gewesten)

Vlaanderen Wallonië Brussel België

Januari 2006 2 570 2 205 1 888 6 663

Februari 2006 2 535 2 135 1 880 6 550

Maart 2006 2 477 2 120 1 833 6 430

April 2006 2 497 2 018 1 738 6 253

Mei 2006 2 434 2 080 1 779 6 293

Juni 2006 2 443 2 092 1 740 6 275

Juli 2006 3 100 2 399 1 806 7 305

Augustus 2006 3 189 2 538 1 801 7 528

September 2006 3 032 2 640 1 902 7 574

Oktober 2006 2 626 2 524 1 828 6 978

November 2006 2 383 2 413 1 737 7 284

December 2006 2 274 2 316 1 685 7 002

GEMIDDELDE 2006 2 630 2 290 1 801 6 845

Januari 2007 2 318

Verandering in 

nomenclatuur, 

onmogelijk om 

juiste gegevens 

te verkrijgen

1 635 -

Februari 2007 2 175 1 631 -

Maart 2007 2 061 1 615 -

April 2007 1 961 1 554 -

Mei 2007 1 892 1 541 -

Juni 2007 1 923 1 536 -

Juli 2007 2 526 1 592 -

Augustus 2007 2 493 1 620 -

September 2007 2 221 1 612 -

Oktober 2007 1 795 1 898 1 583 5276

November 2007 1 574 1 761 1 555 4890

December 2007 1 599 1 715 1 565 4879

GEMIDDELDE 2007 2 045 - 1 587 -

Bron: VDAB, Forem, BGDA (Eigen bewerking)

10 De beroepscodes voor de niet-werkende werkzoekenden worden toegekend op basis van wat de werkzoekende als beroep kan en wil uitoefenen.  
Er wordt rekening gehouden met zowel de studies, het beroepsverleden als de aspiraties van de werkzoekende.
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De meeste werklozen werden geregistreerd in Vlaanderen: 38,4% van alle niet-werkende werkzoe-
kende informatici zijn ingeschreven bij de VDAB. Voor 2007 liggen de totaalcijfers iets moeilijker. 
Door de verandering van nomenclatuur bij Forem, was het niet mogelijk de cijfers voor het grootste 
deel van 2007 in Wallonië te berekenen. We zien wel dat het aantal niet-werkende werkzoekenden 
in Vlaanderen en Brussel gedaald is van 2006 op 2007. Voorts kunnen we uit de tabel opmaken 
dat het aantal niet-werkende werkzoekende informatici aan het begin van het jaar redelijk hoog is. 
Vervolgens neemt het aantal werkloze informatici over het algemeen steeds af om vervolgens in de 
helft van het jaar (juni tot en met september) terug te stijgen. Deze evolutie is in grotendeels toe te 
schrijven aan het aantal nieuw afgestudeerden in deze periodes.

In onderstaande tabel wordt voor 2006 en 2007 de verhouding weergegeven van het aantal niet-
werkende werkzoekende informatici op het aantal ontvangen werkaanbiedingen voor informatici. 
Opnieuw kunnen de cijfers in 2007 moeilijk berekend worden omwille van de veranderde nomen-
clatuur bij Forem. In 2006 zijn er gemiddeld voor heel België ongeveer tien werkzoekende infor-
matici per ontvangen werkaanbieding. In vergelijking met het gemiddelde voor alle niet-werkende 
werkzoekenden is dit beduidend minder. Als we kijken naar de gewesten (in 2006) zien we ook 
enkele verschillen. In Vlaanderen zijn er per werkaanbieding in de IT ongeveer zes werkzoekende 
informatici beschikbaar, de helft in vergelijking met het gemiddeld aantal voor geheel Vlaanderen 
(11). Het risico op een knelpuntberoep wordt dus groter, aangezien bedrijven per vacature slechts 
kunnen kiezen uit zes kandidaten. In 2007 verergert de situatie, en zijn er ongeveer 3 informatici 
per aangeboden werkaanbieding (en 8 voor geheel Vlaanderen). In Wallonië is de situatie minder 
problematisch (voor 2006) en bedraagt de ratio voor de informatici ongeveer 9. Voor 2007 is het niet 
mogelijk cijfers te berekenen. Als we kijken naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de situatie 
minder problematisch. Zowel in 2006 en 2007 draait de ratio rond 20 (respectievelijk 23,7 en 20, 9). 
De situatie in het algemeen is wel iets minder gunstig, met 67,6 (2006) en 79,0 (2007) niet werkende 
werkzoekenden per ontvangen werkaanbieding. 
Niet elke werkaanbieding wordt echter vlot ingevuld, waardoor het aantal openstaande vacatures 
per maand hoger ligt dan het aantal dat net voor die maand ontvangen wordt. Sommige vacatures 
worden echter ook opnieuw ingediend. Het aantal openstaand vacatures per maand berekenen, is 
dus een oefening die enkel door de betrokken dienst zelf kan worden gemaakt. Zoals boven bleek 
hebben we enkel voor vlaanderen deze cijfers ter beschikking. Daaruit bleek dat er gemiddeld 1 413 
openstaande vacatures per maand waren voor informatici in Vlaanderen. Uitgeteld op een gemid-
delde van 2045 niet werkende werkzoekenden informatici, zouden er per openstaande vacature 
slechts 1,4 kandidaten beschikbaar zijn.
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Tabel 11 Aantal niet-werkende werkzoekenden per ontvangen werkaanbieding (België en gewesten; 
2006 en 2007) 

Vlaanderen Wallonië Brussel België

Januari 2006 5,7 10,1 16,9 11,3

Februari 2006 4,6 12,1 36,2 10,6

Maart 2006 4,7 10,0 20,6 9,7

April 2006 5,8 17,2 28,0 12,0

Mei 2006 4,7 9,3 23,7 10,3

Juni 2006 3,4 10,6 24,2 7,7

Juli 2006 12,2 15,9 23,2 20,3

Augustus 2006 6,1 14,2 29,5 11,9

September 2006 5,1 13,0 25,4 10,5

Oktober 2006 5,0 8,6 17,4 10,2

November 2006 5,2 16,9 27,6 11,0

December 2006 4,4 2,7 24,4 4,8

Gemiddelde informatici 5,2 9,2 23,7 9,8

Gemiddelde alle nwwz 11,3  - 67,6 21,4

Januari 2007 3,2 - 20,4 -

Februari 2007 3,2 - 19,2 -

Maart 2007 2,9 - 21,3 -

April 2007 3,6 - 21,0 -

Mei 2007 3,3 - 19,5 -

Juni 2007 2,3 - 23,6 -

Juli 2007 2,9 - 17,7 -

Augustus 2007 3,3 - 23,5 -

September 2007 3,1 - 33,6 -

Oktober 2007 2,4 4,9 12,6 -

November 2007 2,3 9,3 14,5 -

December 2007 2,6 11,0 23,4 -

Gemiddelde informatici 2,9  - 20,9  -

Gemiddelde alle nwwz 7,8  - 79,0  -

Bron: VDAB, Forem, BGDA (Eigen bewerking)
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In onderstaande tabel wordt het aantal niet-werkende werkzoekende informatici verdeeld naar 
onderwijsniveau. Deze cijfers zijn enkel beschikbaar voor Vlaanderen. Het grootste aandeel van 
de niet-werkende werkzoekende informatici is hooggeschoold (40,7%). Hoewel we boven zagen 
dat bedrijven reeds de indruk gaven zich aan te passen aan het arbeidsaanbod en de gevraagde 
scholingsgraad voor informatici reeds daalde in het voordeel van laag- en midden geschoolden, blijft 
er een sterke dicrepantie tussen de gevraagde en aangeboden scholingsgraad. Hoewel reeds licht 
gedaald, bleef ruim 70% van de aangeboden jobs voor informatici bestemd voor hooggeschoolden. 
Langs de andere kant blijkt dus ‘maar’ 41% van de niet-werkende werkzoekende informatici hoog-
geschoold te zijn. Rekening houdend met specifieke kwalificaties die gevraagd worden (specifieke 
IT-kennis zoals programmeertalen, maar ook specifieke vaardigheden zoals communicatief zijn goed 
in team werken, projectwerk…) lijkt er vooral bij de hooggeschoolden een knelpunt te bestaan. Er is 
zeer veel vraag naar, maar toch zijn er nog werkzoekenden die op het eerste zicht naar scholings-
graad wel in het profiel passen, maar toch een mismatch blijken te zijn voor de concrete jobs (omwille 
van die specifieke vaardigheden). 

Tabel 12 Aantal niet-werkende werkzoekenden naar onderwijsniveau (Vlaams Gewest; 2007)11 

Informatici Totaal

N % N %

Laaggeschoold 463 22,6 24 045 28,8

Middengeschoold 749 36,6 34 532 41,3

Hooggeschoold 833 40,7 24 965 29,9

TOTAAL 2045 100 83 542 100

Bron: VDAB, (Eigen bewerking)

1.4 Faillissementen

In de bovenstaande paragrafen bekeken we de IT-arbeidsmarkt vanuit het microniveau: we bestu-
deerden het aantal arbeidsplaatsen, het aantal niet-werkende werkzoekenden en het aantal vacatu-
res voor informatici die werden geregistreerd in 2006 en 2007. In de volgende paragrafen verlaten 
we het microniveau om onze aandacht te richten op het mesoniveau, met name op de ondernemin-
gen in de IT-sector. In deze paragraaf wordt ingegaan op de faillissementen in de IT-sector in 2007. 
Het aantal faillissementen in een sector geeft immers een indicatie van het economisch succes van 
deze sector. Indien een sector in vergelijking met de totale economie meer bedrijven failliet ziet gaan, 
kan dit wijzen op moeilijkheden binnen de sector.

11 Deze cijfers zijn enkel beschikbaar voor Vlaanderen, via VDAB. De cijfers geven het jaargemiddelde voor 2007 weer.
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In 2007 legden 244 bedrijven in de IT-sector de boeken neer (tabel 13). Dit is een aandeel van 
ongeveer 8,4% van alle faillissementen in België in 2007. In absolute cijfers werden de meeste fail-
lissementen opgetekend bij bedrijven die zich specialiseren in advies rond programmatuur (nace 
72.220) en in de kleinhandel (nace 52.487). Ook een aanzienlijk aantal bedrijven in de groothandel 
in computers, randapparatuur en programmatuur (nace 51.840) en een groot aantal computerad-
viesbureaus (nace 72.100) deelden in de klappen. Dit hangt natuurlijk wel sterk samen met het totaal 
aantal bedrijven in de subsector (zie tabel 14 voor de relatieve verdeling). 

Tabel 13 Aantal faillissementen in de IT-sector naar subsector en gewest (België; 2007)

NACE Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

51.840 21 9 4 34

52.487 18 17 17 52

71.330 0 1 2 3

72.100 22 12 13 47

72.210 3 0 1 4

72.220 39 17 7 63

72.300 7 3 1 11

72.400 0 1 0 1

72.500 3 6 2 11

72.600 5 7 6 18

Nace 72 79 46 30 155

Totaal IT 118 73 53 244

Totale economie 1 296 981 625 2 902

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Uit bovenstaande tabel wordt duidelijk dat de meerderheid van de faillissementen Vlaamse bedrij-
ven betreft: 48,4% van alle falingen in de IT-sector zijn Vlaamse bedrijven. Dit aandeel bedraagt 
51% wanneer we enkel de faillissementen in de informatica en aanverwante sectoren (nace 72) in 
beschouwing nemen. Vermits er in Vlaanderen op zich meer IT bedrijven zijn, is dit niet verwonderlijk. 
Indien we de ratio berekenen van het aantal faillissementen op het totaal aantal IT bedrijven, blijkt dat 
er in Vlaanderen in 2007 1 IT bedrijf op 127 failliet ging. In Wallonië was dit 1 op 81 en in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 1 op 70 (zie ook tabel 15). We moeten dus concluderen dat de IT sector in 
absolute aantallen wel meer faillissementen kende in Vlaanderen, maar dat verhoudingsgewijs een 
Waals of Brussels IT bedrijf een veel grotere kans had tot faillissement. 
Ook naar subsector moeten we het aantal faillissementen in verhouding brengen tot het totaal aantal 
bedrijven. Wegens het gebrek aan gegevens uit 2007 gebruiken we het aantal actieve bedrijven 
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naar subsector op 31 december 2006 en de faillissementen uit 2007. De sectoren waarin verhou-
dingsgewijs de meeste bedrijven de boeken neerlegden zijn de groothandel (nace 51.840), de 
kleinhandel (nace 52.487), specialisten in onderhoud en reparatie van computers (nace 72.500) en 
de verhuur van computers (nace 71.330). Het aandeel faillissementen overstijgt echter nergens de 
2%. Opvallend is ook dat de grootste subsector, deze van de computeradviesbureaus ook één van 
de stabielste is wat betreft faillissementen, ‘slechts’ 1 bedrijf op 186 ging hier failliet.

Tabel 14 Aantal faillissementen (2007) en actieve bedrijven (31/12/2006) in de IT-sector naar  
subsector (België)

Faillissementen Actieve bedrijven Aandeel faillissementen

51.840 34 2 036 1,7%

52.487 52 3 198 1,6%

71.330 3 194 1,5%

72.100 47 8 726 0,5%

72.210 4 586 0,7%

72.220 63 5 839 1,1%

72.300 11 1 342 0,8%

72.400 1 232 0,4%

72.500 11 633 1,7%

72.600 18 1 912 0,9%

TOTAAL 244 24 698 1,0%

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Onderstaande tabel geeft de verhouding van het aantal faillissementen in de IT-sector tot het aantal 
actieve ondernemingen in de drie gewesten weer. Aangezien de helft van de faillissementen in de 
IT-sector in de subsector informatica en aanverwante sectoren (nace 72) te situeren is, wordt deze 
subsector ook apart opgenomen. Bij wijze van vergelijking worden de cijfers eveneens opgenomen 
voor de gehele Belgische economie.
In absolute cijfers werden in de IT-sector de meeste faillissementen in het Vlaamse Gewest vastge-
steld: 48,4% van alle faillissementen in 2007 waren Vlaamse bedrijven. In de subsector informatica 
en aanverwante sectoren lag dit aandeel nog hoger (51%). Wanneer de cijfers van de faillissementen 
worden gerelateerd aan het aantal actieve bedrijven, stellen we dat de ratio voor het Vlaamse Gewest 
zowel voor de gehele IT-sector als voor subsector IT- 72 lager ligt dan in het Waalse en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De grote lijnen zijn zowel naar sector als naar gewest hetzelfde. Bedrijven uit 
de IT-72 gaan minder vaak failliet dan deze uit de ruimere IT sector, en bovendien minder vaak dan 
een gemiddeld bedrijf uit de economie. Daarnaast gaan bedrijven in Vlaanderen minder vaak failliet 
dan bedrijven uit Brussel of Wallonië. In Wallonië gingen bedrijven uit de ruimere IT-sector relatief 
gezien iets vaker failliet dan het gemiddeld Waals Bedrijf. 
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Anders uitgedrukt zien we dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 IT-bedrijf op 71 failliet ging 
in 2007. In Wallonië was dit 1 op 81 en in Vlaanderen 1 op 127. Gemiddeld voor België gaat er in 
de IT sector 1 faillissement op 101 bedrijven, voor de totale economie is dat 1 op 95 (Brussel : 1 op 
52; Wallonië: 1 op 92; Vlaanderen: 1 op 113). We moeten dus besluiten dat in de IT in 2007 verhou-
dingsgewijs minder bedrijven failliet gingen dan gemiddeld.

Tabel 15 Aantal faillissementen (2007) en actieve bedrijven (31/12/2006) in de IT-sector en  
de totale economie (België en de gewesten)

NACE 72 Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

Faillissementen 79 46 30 155

Actieve bedrijven 11 657 4 582 3 031 19 270

Actief bedrijf/faling 0,7% 1,0% 1,0% 0,8%

IT-sector Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

Faillissementen 118 73 53 244

Actieve bedrijven 15 027 5 931 3 740 24 698

Actief bedrijf/faling 0,8% 1,2% 1,4% 1,0%

Totale economie Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

Faillissementen 3 894 2 222 1 501 7 617

Actieve bedrijven 439 290 204 498 78 403 722 191

Actief bedrijf/faling 0,9% 1,1% 1,9% 1,1%

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

1.5 Banenverlies ten gevolge van faillissementen

Wanneer een bedrijf de boeken neerlegt, gaat dit vaak gepaard met een verlies van banen voor de 
betrokken werknemers. In deze paragraaf wordt op dit verlies aan banen ten gevolge van een fail-
lissement ingegaan. 
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel banen in de IT-sector verloren gingen ten gevolge van faillis-
sementen. Deze cijfers zijn verkregen via het ‘fonds voor sluitingen van ondernemingen’. Opvallend 
is het grote verschil in aantal faillissementen, vergeleken met de data van de ‘algemene directie 
statistiek en economische informatie’ die hierboven wordt weergegeven. Daarom wordt de informatie 
over faillissementen en bijhorend banenverlies verkregen uit het fonds voor sluitingen van onderne-
mingen enkel in deze paragraaf gebruikt. De gecombineerde data faillissementen en banenverlies 
hebben hier betrekking op dezelfde groep van organisaties, maar kunnen dus niet vergeleken wor-
den met de informatie omtrent faillissementen uit de vorige paragrafen.
Voor 2007 hebben we informatie omtrent 68 faillissementen en het bijhorende banenverlies in de 
IT-sector. Ten gevolge van deze faillissementen gingen 647 banen verloren. Ongeveer de helft 
(44,7%) hiervan ging verloren in bedrijven die computers, boekhoud- en overige kantoormachines 
onderhouden en repareren (nace 72.500). In deze sector gingen 6 bedrijven failliet. Dit betekent 
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dat er bij deze faillissementen één of meerdere grote bedrijven betrokken waren. In verhouding tot 
het aantal faillissementen bleef het banenverlies in de overige sectoren relatief beperkt, enkel in de 
subsectoren 51.840 en 72.100 ligt het banenverlies rond de 8 banen per faillissement.

Tabel 16 Aantal banen dat verloren is gegaan ten gevolge van falingen in de IT-sector  
(België; 2006)

SECTOR Banenverlies Faillissementen Banen/faling

51.840 71 8 8,9

52.487 75 16 4,7

71.330 0 0 0,0

72.100 66 8 8,3

72.210 0 0 0,0

72.220 133 27 4,9

72.300 3 1 3,0

72.400 4 1 4,0

72.500 290 6 48,3

72.600 5 1 5,0

Nace 72 501 44 11,4

Totaal IT 647 68 9,5

Bron: Fonds sluiting ondernemingen (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

In de volgende tabel wordt een opsplitsing gemaakt van de cijfers naar gewest en vergeleken met de 
cijfers voor de gehele economie. Voor de IT sector geldt dat het banenverlies het grootst was in het 
Brussels Hoofdstedelijk gewest, zowel absoluut als relatief per faillissement, en zowel voor de IT-72 
als de ruimere IT sector. Omwille van het verschil in aantal faillissementen met de data uit het vorige 
deel zullen we ons vooral richten op het relatieve banenverlies per faillissement. Dan zien we dat in 
de IT-72 dubbel zoveel banen per faillissement verloren gingen in Brussel dan in het Vlaams gewest. 
Het Waals gewest kende met 6,4 banen gemiddeld het laagste banenverlies per faillissement. Ook 
voor de ruimere IT sector had Brussel de slechtse papieren wat betreft banenverlies bij falingen, 
maar hier liggen de cijfers voor vlaanderen en Wallonië wel veel korter bij elkaar.
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Tabel 17 Aantal banen dat verloren is gegaan ten gevolge van falingen naar sector en gewest 
(België; 2007)

NACE 72 Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

Banenverlies 65 96 340 501

Faillissementen 8 15 21 44

Banen/Faling 8,1 6,4 16,2 11,4

IT-sector Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

Banenverlies 93 180 374 647

Faillissementen 13 24 31 68

Banen/Faling 7,2 7,5 12,1 9,5

Totale economie Vlaams Gewest Waals Gewest BHG BELGIE

Banenverlies 9513 7710 4085 21308

Faillissementen 625 981 1296 2902

Banen/Faling 15,2 7,9 3,2 7,3

Bron: Fonds sluiting ondernemingen (Eigen bewerking)

Vermits wij de data rond banenverlies en falingen op een weinig gedetailleerd niveau hebben gekre-
gen (naar Gewest en sector opgesplitst, zonder info over specifieke bedrijven) kunnen wij geen 
verdere analyse van deze problematiek voorstellen. Gecombineerd met het grote verschil in aantal 
faillissementen zoals reeds enkele keren werd aangegeven, kunnen we eigenlijk geen passende 
verklaring voor deze bevindingen geven. Zo zien we duidelijk dat er in Vlaanderen in absolute aan-
tallen meer faillissementen waren, terwijl in bovenstaande tabellen redelijk weinig informatie zit over 
falingen in Vlaanderen ten opzichte van Brussel en Wallonië. Enige voorzichtigheid blijft dus zeker 
geboden bij de interpretatie van bovenstaande data.
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In het eerste deel van deze sectormonografie maakten we een situatieschets van de IT-arbeidsmarkt 
anno 2007. In het tweede deel van dit rapport gaan we na welke evoluties zich hebben voorgedaan 
in de IT-sector de voorbije tien jaren om te komen tot de huidige IT-arbeidsmarkt. Hiervoor worden 
opnieuw een aantal parameters onder de loep genomen. In de eerste paragraaf bekijken we de 
evolutie van het ondernemerschap in de IT-sector. De aandacht gaat hierbij naar het aantal actieve, 
opgerichte en verdwenen ondernemingen. De redenen voor het verdwijnen van ondernemingen 
kunnen zeer uiteenlopend zijn. In de tweede paragraaf komt een van deze redenen, namelijk het 
faillissement, apart aan bod. Met een faillissement gaat vaak een verlies aan banen gepaard. De 
evolutie van dit banenverlies zal worden besproken in de derde paragraaf. In een vierde paragraaf 
bestuderen we vervolgens de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen en loontrekkenden op de 
IT-arbeidsmarkt. In paragraaf vijf wordt tot slot gaat de aandacht naar het arbeidsaanbod en de 
arbeidsvraag. In het onderdeel van het arbeidsaanbod wordt specifiek aandacht besteed aan het 
aantal niet-werkende werkzoekenden, de werkzoekende schoolverlaters, de instroom vanuit het 
onderwijs en de schoolbevolking in de informatica. De arbeidsvraag belicht daarentegen het aantal 
werkaanbiedingen. Aangezien de informaticasector vaak te kampen heeft met moeilijk in te vullen 
werkaanbiedingen, wordt bijzondere aandacht besteed aan de analyse van de knelpuntberoepen.

2.1 Ondernemers in de IT-sector

Om een beeld te krijgen van het aantal ondernemers in de IT-sector worden cijfers aangeboden met 
betrekking tot het aantal actieve, opgerichte en verdwenen ondernemingen de voorbije tien jaar. De 
meest recente cijfers dateren van 2006.

2.1.1 Actieve ondernemingen

Op tien jaar tijd is het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector meer dan verdubbeld (+119%). 
Sinds 1996 is het aantal actieve ondernemingen non-stop blijven stijgen (figuur 8). Zelfs na de 
jaren die vaak beschouwd worden als de hoogdagen van de sector, bleef het aantal actieve onder-
nemingen bijna lineair toenemen. Deze stijging is mede te verklaren door het feit dat mensen die 
werkzaam zijn in de sector zelf een eigen bedrijf hebben opgericht om hun tewerkstelling veilig te 
stellen. Anderzijds stellen we vast dat ook het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector de voorbije tien 
jaar sterk is gestegen (cfr infra). De stijging van het aantal actieve bedrijven is met andere woorden 
niet enkel te verklaren door het beschermen van werknemers van hun eigen werkzekerheid, maar 
eveneens door de toename van nieuwe, mogelijk buitenlandse concurrentie op de IT-arbeidsmarkt. 
De eeuwwisseling beschouwen als hoogdagen van de IT is dus een fout beeld dat bij veel mensen 
leeft. Nooit waren er zoveel bedrijven en werknemers actief in de IT. Waar er in tewerkstelling nog 
een kleine onderbreking van de groei werd waargenomen in 2001-2002, werd dit nadien ruimschoots 
gecorrigeerd. Deze onderbreking zien we zelfs niet als we kijken naar het aantal actieve bedrijven. 
Spreken van een IT-boom rond de eeuwwisseling lijkt zelfs redelijk absurd op basis van figuur 5. Als 
we de jaartallen weglaten zal niemand nog weten waar deze zogezegde boom op de grafiek zou 
moeten liggen.

Deze continue stijging van het aantal actieve bedrijven wordt niet vastgesteld in alle sectoren. Zoals 
uit de onderstaande figuur blijkt, wijzigt het aantal actieve bedrijven in de totale economie gemid-
deld niet zo sterk. Voor de totale economie zien we zelfs een lichte terugval van het aantal actieve 
ondernemingen (van 697 687 in 1998 naar 686 857 in 2002) om daarna terug licht te stijgen en iets 
hoger uit te komen in 2006 (722 191 ondernemingen). 

2 Evoluties in de IT-sector
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Figuur 5 Evolutie van het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector (België)

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Globaal genomen is het aantal actieve bedrijven dus meer dan verdubbeld het voorbije decennium, 
maar deze stijging is niet even sterk in elke subsector. Eén subsector, namelijk deze van de bedrij-
ven gespecialiseerd in gegevensverwerking (nace 72.300) laat zelfs een afname optekenen van het 
aantal actieve ondernemingen met 36,2 procentpunten. Sinds 1996 kent deze subsector bijna jaar 
na jaar een verlies aan actieve bedrijven. In alle andere subsectoren kan echter worden gesproken 
van een matige tot zeer sterke toename. Een lichte toename (+7,8 ppn) van het aantal actieve bedrij-
ven stellen we vast in de verhuurbedrijven van computers (nace 71.330). De koploper in de groei 
van het aantal actieve bedrijven zijn de computeradviesbureaus (nace 72.100). Deze subsector 
zag het aantal bedrijven de voorbije tien jaar toenemen met 650,3 procentpunten en is sinds 2003 
de grootste subsector in de IT. Hoewel het om veel minder bedrijven gaat, namen ook de bedrijven 
gespecialiseerd in het onderhoud van computers (nace 72.500) sterk toe in aantal (+ 545,9 ppn). Tot 
slot lieten ook de bedrijven gespecialiseerd in databanken (nace 72.400) en de overige bedrijven in 
verband met computers (nace 72.600) een toename van het aantal actieve bedrijven optekenen met 
respectievelijk 354,9 en 299,2 procentpunten. 

Voor twee subsectoren is het moeilijk om een analyse te maken voor de voorbije tien jaar. Met de 
opstelling van de nieuwe activiteitennomenclatuur in 2003 onderging de informaticasector namelijk 
enkele wijzigingen. De sector met nacecode 51.640 (groothandel in kantoormachines en kantoorma-
terieel) onderging een wijziging. Deze sector werd geschrapt en vervangen door drie nieuwe sub-
sectoren, waaronder 51.840 (groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur). Ook de 
subsector met als nace-code 72.200 (realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen) werd 
geschrapt en vervangen door twee nieuwe subsectoren, namelijk nace 72.210 en nace 72.220. Bij 
het interpreteren van deze gegevens is iets meer voorzichtigheid geboden. Met betrekking tot nace 
51 640 en 51 840 werden de cijfers op één lijn gezet. We zien dat deze sector een lichte stijging 
gekend heeft van 28,8 percentagepunten. Nace 72 200 kent een sterkere stijging van 59,6 percenta-
gepunten (72 210 kende een sterke stijging de voorbije vier jaar, terwijl 72 220 een daling kende).

totale economie (*100)IT sector

1996

30000

11252 12114
14035

15274
16986

18740
19868 20689

22153 23402 24698
25000

20000

15000

10000

5000

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Bits, bytes en bugs : next generation
Evoluties in de IT-sector

27

Tabel 18 Aantal actieve ondernemingen in de IT-sector in België, weergegeven in absolute cijfers 
en percentagepunten

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 1 581 1 698 2 316 2 406 2 398 2 383 2 344 - - - -

51.840* - - - - - - - 2 078 2 048 2 026 2036

52.487 1 570 1 673 1 844 2 075 2 285 2 441 2 547 2 720 2 969 3 122 3198

71.330 180 197 189 196 182 194 184 177 191 195 194

72.100 1 163 1 507 2 788 3 281 4 033 4 909 5 609 6 272 7 062 7 863 8726

72.200** 4 026 4 142 4 265 4 613 5 189 5 705 5 963 6 119 6 257 6 330 6425

72210 - - - - - - - 89 298 452 586

72220 - - - - - - - 6 030 5 959 5 878 5839

72300 2 104 2 106 1 655 1 599 1 549 1 490 1 423 1 367 1 389 1 364 1342

72400 51 63 116 130 156 174 185 207 222 221 232

72500 98 132 232 248 277 314 364 385 475 566 633

72600 479 596 630 726 917 1130 1 249 1 364 1 540 1 715 1912

Totaal 11 252 12 114 14 035 15 274 16 986 18 740 19 868 20 689 22 153 23 402 24698

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640a 100 107,4 146,5 152,2 151,7 150,7 148,3 131,4 129,5 128,1 128,8

52.487 100 106,6 117,5 132,2 145,5 155,5 162,2 173,2 189,1 198,9 203,7

71.330 100 109,4 105,0 108,9 101,1 107,8 102,2 98,3 106,1 108,3 107,8

72.100 100 129,6 239,7 282,1 346,8 422,1 482,3 539,3 607,2 676,1 750,3

72.200b 100 102,9 105,9 114,6 128,9 141,7 148,1 152,0 155,4 157,2 159,6

72.300 100 100,1 78,7 76,0 73,6 70,8 67,6 65,0 66,0 64,8 63,8

72.400 100 123,5 227,5 254,9 305,9 341,2 362,7 405,9 435,3 433,3 454,9

72.500 100 134,7 236,7 253,1 282,7 320,4 371,4 392,9 484,7 577,6 645,9

72.600 100 124,4 131,5 151,6 191,4 235,9 260,8 284,8 321,5 358,0 399,2

Totaal 100 107,7 124,7 135,7 151,0 166,5 176,6 183,9 196,9 208,0 219,5

* Tot 2002 werd deze subsector nace-code 51640 toegekend. ** Vanaf 2003 werd deze subsector opgedeeld in 2 subsectoren  a 51 640 + 51 840 b 
72 210 + 72 220

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)
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Het aantal actieve bedrijven in de IT-sector steeg de voorbije tien jaar in de drie gewesten. Vooral in 
het Vlaamse Gewest kan worden gesproken van een spectaculaire stijging: het aantal actieve bedrij-
ven groeide op in de periode tussen 1996 en 2006 aan met 150,6 percentagepunten. Uit figuur 6 
wordt duidelijk dat deze stijging afwijkt van de globale evolutie van de totale economie in het Vlaams 
Gewest. Globaal genomen varieert het aantal actieve ondernemingen in de totale economie weinig. 
Slechts vanaf 2003 stijgt het ondernemerschap jaar na jaar.

Figuur 6 Evolutie van het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector* en de totale economie in het 
Vlaams Gewest

* Exclusief nace 51840 om vertekening van de evolutie te voorkomen.
 Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Hoewel het beduidend minder bedrijven dan in het Vlaams Gewest betreft, kende ook het Waals 
Gewest meer dan een verdubbeling van het aantal actieve bedrijven in de IT-sector (+107,2 ppn; 
figuur 7). Ook voor Wallonië staat de evolutie van het aantal actieve bedrijven in contrast met de 
evolutie voor de totale economie. Net zoals in Vlaanderen is er weinig verandering waar te nemen in 
het aantal actieve bedrijven in de totale economie in Wallonië.
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Figuur 7 Evolutie van het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector* en de totale economie in het 
Waalse Gewest

* Exclusief nace 51840 om vertekening van de evolutie te voorkomen.
 Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

De evolutie van het aantal actieve bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toont zeer veel 
gelijkenissen met de evolutie in Wallonië. Net als in het Vlaams Gewest en het Waals Gewest, nam 
het aantal actieve bedrijven in de IT-sector in Brussel in de periode tussen 1998 en 2006 sterk toe 
(+123,7 ppn; figuur 8). Net zoals voor Vlaanderen en Wallonië, staat de evolutie van het aantal actie-
ve bedrijven in contrast met de evolutie voor de totale economie: het aantal actieve ondernemingen 
in de totale economie schommelt steeds rond hetzelfde aantal en neemt, net zoals in Wallonië, in 
lichte mate af in de periode tussen 1998 en 2003. 

Figuur 8 Evolutie van het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector* en de totale economie in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* Exclusief nace 51840 om vertekening van de evolutie te voorkomen.
 Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)
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Uit bovenstaande werd duidelijk dat het aantal actieve bedrijven over het algemeen het sterkst is 
gestegen in het Vlaams Gewest. Zowel naar absolute aantallen als de procentuele stijging blijkt 
Vlaanderen de kroon te spannen in de Belgische ICT. In 1996 waren er in Vlaanderen reeds 30% 
meer bedrijven in de IT dan in Wallonië en Brussel samen. Dit verschil is op tien jaar tijd steeds groter 
geworden en in 2006 telde vlaanderen zelfs 53% meer IT-bedrijven dan Brussel en Wallonië samen. 
Doordat Vlaanderen dus zowel in absolute aantallen als in procentueel een sterkere stijging kent, 
blijft dit verschil jaar na jaar toenemen. IT blijkt dus niet enkel vooral een Vlaamse aangelegenheid 
te zijn, maar zal dat in de toekomst ook nog meer en meer worden als deze evolutie zich doorzet. 
Anderzijds moeten we natuurlijk ook wel opmerken dat ook in Wallonië en Brussel het aantal IT 
bedrijven een sterke toename kende. Toch moeten we spreken over een groei met twee snelheden. 
Misschien is het dan nog best te spreken over een (heel) sterke groei in Brussel en Wallonië en een 
groei in overdrive in Vlaanderen wat betreft het aantal actieve IT bedrijven.

In tabel 19 wordt een overzicht gegeven van de evolutie in de verschillende subsectoren van IT-72 
sector per Gewest. In bijna elke groeisector groeit Vlaanderen bijna steeds dubbel zo snel als 
Wallonië en Brussel. Twee uitzonderingen op deze regel: de subsector van ‘gegevensverwerking’, 
waar Vlaanderen weliswaar minder snel organisaties verliest. De tweede uitzondering op deze regel 
is de subsector van de ‘databanken’, hier kent Wallonië duidelijk de grootste groei. Toch moeten we 
ook hier aangeven dat in absolute aantallen Vlaanderen nog steeds het sterkst groeit. Als we even de 
subsector van ‘gegevensverwerking’ buiten beschouwing laten, is Vlaanderen in de IT-72 bijna drie 
maal zo snel gegroeid in aantal ondernemingen dan Wallonië en zelfs vier keer zo snel als Brussel. 
Zelfs in subsectoren waar Vlaanderen, Wallonië en Brussel in 1996 nog dicht bij elkaar lagen, heeft 
Vlaanderen nu een duidelijke voorsprong in aantal ondernemingen.

Tabel 19 Aantal actieve ondernemingen en evolutie tussen 1996 en 2006 in de IT-sector naar nace-
code in de gewesten  

72.100 72.200* 72.300 72.400 72.500 72.600

1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006

Vlaams 464 4919 2580 4462 1194 843 24 116 38 356 177 961

Waals 392 2162 961 1311 548 321 6 64 35 199 171 525

BHG 307 1645 485 652 362 178 21 52 25 78 131 426

72.100 72.200* 72.300 72.400 72.500 72.600

Vlaams + 960% + 73% -29% + 383% + 837% + 443%

Waals + 452% + 36% -41% + 967% + 469% + 207%

BHG + 436% + 34% -51% + 148% + 212% + 225%

* voor 2006 een samenvoeging van de nace codes 72.210 en 72.220
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(72.100 Computeradviesbureaus; 72.200 Advisering en uitgeverijen van programmatuur;; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 
Onderhoud en reparatie van computers; 72.600 Overige activiteiten in verband met computers)
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2.1.2 Opgerichte ondernemingen

Naast het aantal actieve ondernemingen in een sector, is ook het aantal opgerichte ondernemingen 
een goede indicator voor het economisch klimaat van een sector. Figuur 9 geeft een overzicht van 
de evolutie van het aantal opgerichte ondernemingen in de IT sector. In 2006 werden in de IT onge-
veer dubbel zoveel ondernemingen opgericht dan in 1996. Deze evolutie verloopt echter minder 
lineair als de evolutie van het aantal actieve berijven in de vorige paragraaf. Eind vorige eeuw was er 
een spectaculaire stijging van het aantal opgerichte IT-bedrijven. Ook in 2000 was er nog een heel 
sterke stijging, die werd aangehouden in 2001. Dit in contrast tot de economie in zijn geheel, waar 
in 1999 een spectaculaire daling was van het aantal opgerichte bedrijven, er een kleine opflakkering 
was in 2000, maar terug daalde tot in 2003. Vanaf 2002 volgen de oprichtingen in de IT sector de 
evolutie van de economie in zijn geheel: in 2002 en 2003 daalde het aantal oprichtingen sterk, maar 
bleven nog steeds boven het niveau van 1999. Ook na 2003 volgt het patroon van de IT dit van de 
gehele economie wat betreft oprichtingen, namelijk een spectaculaire stijging. In 2004 en 2005 ligt 
het niveau van oprichtingen terug even hoog als in 2000 en 2001 om dan in 2006 te eindigen op het 
hoogste niveau in 10 jaar.

Figuur 9 Evolutie van het aantal opgerichte ondernemingen in de IT-sector (België)

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

In onderstaande tabel zien we dat in 2006 de meeste opgerichte bedrijven zich in de consultancy 
bevinden (nace 72.100). Sinds 1996 stijgt het aandeel van de computeradviesbureaus elk jaar in 
het totaal aantal opgerichte bedrijven; in 2006 is bijna de helft van de opgerichte bedrijven in deze 
subsector gesitueerd. Vooral in vergelijking met 1996, waar slechts 18% van de opgerichte bedrijven 
zich in deze subsector bevinden is dit een spectaculaire evolutie. Tot 2002 werden ook veel bedrij-
ven opgericht in nace-sector 72.200 (advisering en uitgeverijen van programmatuur). Na de opsplit-
sing van deze sector zien we dat in 2003 in relatie tot het totaal aantal opgerichte ondernemingen, 
meer bedrijven worden opgericht die zich specialiseren in advisering in verband met programmatuur 
(nace 72.220). Ook in 2004 en 2005 blijft het aandeel opgerichte bedrijven hoger voor deze sector, 
maar relatief gezien worden in deze periode een pak minder bedrijven opgericht. In de subsectoren 
van de verhuur (nace 71.330) en de databanken (nace 72.400) worden tot slot jaar na jaar het minst 
aantal bedrijven opgericht.

1575
1715

2225

2340
2920 3022

2646 2548

3095 2985 3185

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

totale economie (*20)IT sector



32

II

Tabel 20 Aandeel per subsector op het totaal van opgerichte ondernemingen in de IT-sector in België

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 15,3 16,5 11,5 11,4 6,7 6,2 5,3 - - - -

51.840 - - - - - - - 5,0 5,5 3,6 4,6

52.487 16,3 13,8 13,5 16,9 12,1 9,7 11,9 15,5 15,6 12,4 11,0

71.330 1,2 1,4 0,2 0,5 0,2 0,7 0,5 0,4 0,8 0,7 0,4

72.100 17,7 20,4 27,5 26,1 33,7 37,8 38,9 39,6 41,2 45,5 48,8

72.200 30,3 28,4 31,4 29,9 36,0 33,5 30,0 26,9 19,2 17,4 15,1

  72.210 - - - - - - - 3,1 7,6 7,9 5,9

  72.220 - - - - - - - 23,9 11,6 9,5 9,2

72.300 10,7 10,2 7,6 6,7 3,0 2,6 2,2 2,3 4,0 3,5 3,1

72.400 0,6 1,0 0,1 0,6 0,8 0,7 0,7 1,2 0,8 0,9 0,8

72.500 1,5 1,5 2,2 1,6 1,4 2,0 2,9 2,1 3,3 5,3 3,9

72.600 6,4 6,8 6,0 6,2 6,1 6,8 7,7 6,9 9,7 10,7 12,3

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

In de gewesten kent de evolutie van het aantal opgerichte ondernemingen geen gelijklopend patroon. 
In het Vlaams Gewest – waar steeds het meeste aantal bedrijven worden opgericht – worden tot in 
2001 elk jaar steeds meer ondernemingen opgericht (zie figuur 10). In 2002 en 2003 daalt vervolgens 
het aantal opgerichte ondernemingen. In 2004 worden vervolgens terug meer ondernemingen opge-
richt, en zelfs meer dan in het ‘topjaar’ 2001. 2005 wordt opnieuw gekenmerkt door een daling, om 
tot het hoogste aantal opgerichte bedrijven in 2006 te komen. Deze evolutie is sterk gelijklopend met 
deze van de IT in België die we boven zagen. Dit bewijst nogmaals het belang van Vlaanderen in de 
IT. In het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verloopt de evolutie van het aantal 
opgerichte ondernemingen immers minder grillig, maar dat toonde zich niet zozeer in de Belgische 
situatie. Net zoals in Vlaanderen worden tot in 2000 in het Waals Gewest en tot in 2001 in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest elk jaar meer bedrijven opgericht. In de daarop volgende jaren (vanaf 2001 
in het Waals Gewest en vanaf 2002 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) worden minder onderne-
mingen gestart. In 2004 wakkert vervolgens in beide gewesten het ondernemerschap weer aan en 
ook in 2005 blijft deze ondernemingsspirit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest levend. Net zoals 
in het Vlaams Gewest het geval was, dooft deze spirit in het Waals gewest in 2005 lichtjes uit om in 
2006 weer op te flakkeren.
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Figuur 10 Evolutie van het aantal opgerichte ondernemingen in de IT-sector naar gewest

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Net zoals we zagen bij het totaal aantal actieve bedrijven is het Vlaanderen dat de sterkste evolu-
tie heeft doorgemaakt. Niet verwonderlijk op basis van de vorige paragraaf. Als het aantal actieve 
bedrijven zo snel stijgt, kan het niet anders dat deze evolutie ook in het aantal opgerichte bedrijven 
te zien is. Wel opmerkelijk is dat de terugval van de oprichtingen niet weerspiegeld wordt in het 
aantal actieve bedrijven. Deze evolutie verliep veel meer lineair, terwijl er toch een kleine terugval 
was in het aantal oprichtingen. Daarom moeten we zeker ook de evolutie van het aantal verdwenen 
ondernemingen bekijken. Dit gebeurt in de volgende paragraaf.

2.1.3 Verdwenen ondernemingen

Net als het aantal actieve ondernemingen, is sinds 1996 het aantal verdwenen ondernemingen 
elk jaar gestegen (figuur 11). Deze evolutie staat in contrast met deze voor de totale economie. 
Gemiddeld daalde het aantal verdwenen ondernemingen namelijk sinds 1998. In 2004 en 2005 werd 
vervolgens opnieuw een stijging waargenomen, maar het aantal verdwijningen blijft onder het niveau 
van 1998. 
De stijging van het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector betekent dat het aantal opgerichte 
bedrijven elk jaar hoger moet zijn dan het aantal verdwenen bedrijven. De ratio’s tonen aan dat dit 
voor het totaal aantal ondernemingen in de IT-sector klopt: per verdwenen bedrijf werden ieder jaar 
ongeveer twee nieuwe bedrijven opgericht (tabel 21). Ook voor de meeste subsectoren is dit – op 
enkele uitzonderingen na – het geval. Slechts in één subsector, namelijk deze van de gegevens-
verwerking (nace 72.300), blijft de ratio in de voorbije tien jaar kleiner of gelijk aan één. Dit betekent 
dat we de terugval van het aantal oprichtingen enigzins moeten relativeren. Zolang het aantal ver-
dwenen ondernemingen onder het niveau van het aantal oprichtingen blijft, groeit de sector verder 
aan. Daarom dat de relatief kleine terugval van het aantal oprichtingen in Vlaanderen zich eigenlijk 
nauwelijks liet merken in de evolutie van het totaal aantal bedrijven.
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Figuur 11 Evolutie van het aantal verdwenen ondernemingen in de IT-sector (België)

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Tabel 21 geeft in grote lijnen dezelfde informatie als tabel 18. Als het aantal opgerichte bedrijven 
hoger ligt dan het aantal verdwenen bedrijven, zien we in tabel 18 een toename van het aantal actie-
ve bedrijven. In tabel 21 hebben de grootste groeisectoren ook de hoogste ratio’s. De groeisector bij 
uitstek, de computeradviesbureau’s (72.100), hebben dan ook ratio’s die tussen 3,5 en 2,4 liggen. 
Hierbij valt vooral de zeer hoge ratio op in 1996. Spijtig dat wij met onze data slechts tot 1996 konden 
terug gaan. Deze tabel geeft een indicatie dat deze subsector de meest spectaculaire groei heeft 
gekend van de hele IT sector in 1996. Ook de tweede grootste groeisector, onderhoud en reparatie 
van computers, toont ratio’s die weinig aan de verbeelding overlaten. Dit alles betekent dat er eigen-
lijk weinig extreme sectoren inzitten naar oprichtingen of verdwenen organisaties. Indien er bv een 
sector zou zijn waar er 100 bedrijven bijkomen en slechts 1 verdwijnt, zou de ratio 100 bedragen 
zonder dat er spectaculaire verschillen zijn in het aantal actieve bedrijven. De overeenkomst tussen 
tabel 18 en tabel 21 geeft dus aan dat, los van de groei van de subsector, het aantal opgerichte en 
verdwenen bedrijven grotendeels volgens eenzelfde patroon verloopt. Als we tenslotte kijken naar 
de ganse economie, zien we een veel stabieler beeld opduiken. Toch blijkt dat de laatste jaren de 
ratio toch duidelijk hoger dan 1 uitkomt.
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Tabel 21 Ratio van het aantal opgerichte bedrijven op het aantal verdwenen bedrijven in de 
IT-sector in België

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 1,5 2,0 1,8 1,6 1,2 1,1 0,8 - - - -

51.840 - - - - - - - 0,9 1,3 1,1 1,2

52.487 2,4 1,6 2,3 2,2 2,0 1,5 1,6 1,9 2,0 1,6 1,3

71.330 2,6 1,9 1,1 0,9 0,6 1,7 0,8 1,0 2,4 1,1 1,4

72.100 5,2 3,5 3,8 3,3 3,6 3,4 2,7 2,4 2,7 2,4 2,4

72.200 1,2 1,4 1,7 1,7 2,4 2,3 1,6 1,4 1,3 1,1 1,1

  72.210 - - - - - - - 0,0 19,5 6,6 3,4

  72.220 - - - - - - - 1,2 0,8 0,7 0,8

72.300 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 1,0 0,8 1,0

72.400 3,7 2,4 1,8 1,5 2,3 3,2 1,8 2,2 1,9 1,1 1,9

72.500 4,8 3,9 3,0 1,5 2,6 2,2 2,4 1,6 4,6 3,1 2,4

72.600 3,4 3,7 2,7 2,5 3,1 2,7 1,9 1,8 2,4 2,4 2,3

Totaal IT 1,8 1,9 2,1 1,9 2,3 2,2 1,8 1,7 2,0 1,8 1,8

Totale economie - - 1,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,3 1,3

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

In verhouding tot het totaal aantal verdwenen bedrijven in de IT-sector, verdwenen de meeste onder-
nemingen in 2006 in de subsector 72.100 (computeradviesbureaus). Sinds 1996 is het aandeel van 
de verdwenen ondernemingen in deze subsector sterk gestegen (tabel 22). We toonden eerder al 
aan dat deze subsector ook de hoogste aandelen inneemt in de opgerichte ondernemingen (tabel 
20). Dit is niet verwonderlijk daar dit ook duidelijk de grootste sector is. Zowel naar oprichtingen als 
naar verdwenen ondernemingen neemt deze een belangrijke plaats in in de IT sector. Ook zien we 
wel dat dit belang in de loop van de jaren sterk is toegenomen. Dezelfde conclusie maakten we 
met betrekking tot het aandeel opgerichte ondernemingen en het aantal actieve ondernemingen. 
Duidelijk is dat de consultantie een steeds belangrijkere rol inneemt in de sector. Bovendien speelt 
deze subsector een belangrijkere rol in de opgerichte ondernemingen (48% van alle oprichtingen in 
de sector, zie tabel 20), ten opzichte van de verdwenen ondernemingen (36% van alle verdwenen 
ondernemingen, tabel 22). De combinatie van tabel 20 en tabel 22 toont het relatieve belang aan 
die de verschillende subsectoren hebben in de evolutie van de IT sector. Als een subsector een 
groter aandeel haalt in de verdwenen ondernemingen dan in de opgerichte, neemt het belang af. 
Dit zien we in afnemend belang voor de subsectoren overige advisering (72.220), gespecialiseerde 
detailhandel (52.487), gegevensverwerking (72.300) en groothandel (51.840). Dit zijn bijgevolg ook 
de sectoren die in 2006 de kleinste groei kenden in tabel 18. Door alle tabellen in combinatie met 
elkaar te bekijken krijg je een volledig beeld van de IT sector.
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Tabel 22 Aandeel per subsector op het totaal aantal verdwenen ondernemingen in de IT-sector 
in België

NACE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

51.640 14,9 11,9 12,0 11,8 12,2 10,8 9,4 - - -

51.840 - - - - - - - 8,4 7,8 6,9 6,6

52.487 12,2 15,3 10,7 13,4 13,4 13,5 12,7 12,9 15,5 13,9 14,8

71.330 1,3 1,6 2,0 1,9 1,3 1,0 1,4 1,0 0,6 1,1 0,6

72.100 8,8 13,9 17,9 18,2 23,3 27,5 28,5 30,5 32,2 35,8 35,6

72.200 37,2 33,5 31,8 30,4 28,0 27,3 27,5 28,5 26,0 23,2 23,8

  72.210 - - - - - - - 0,0 0,7 1,7 3,0

  72.220 - - - - - - - 28,5 25,3 21,5 20,8

72.300 20,0 17,2 17,5 13,9 12,5 9,5 8,1 6,8 6,3 6,9 5,7

72.400 0,3 0,8 0,5 1,2 1,2 0,7 1,1 1,1 1,0 1,4 0,7

72.500 0,7 1,2 1,9 2,2 1,5 2,2 2,3 2,6 1,6 2,7 2,9

72.600 4,5 4,6 5,6 7,0 6,6 7,6 9,1 8,2 8,9 8,1 9,4

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Het aantal verdwenen ondernemingen kent in het Vlaams Gewest een bijzonder verloop (figuur 12). 
In de IT-sector verdwijnen jaar na jaar meer ondernemingen. Dit staat in contrast met de evolutie 
voor de totale economie waar het aantal ondernemingen dat verdwijnt elke jaar afneemt tot in 2003. 
Het is echter algemeen geweten dat de kans tot faling het grootst is in het eerste jaar na oprichting. 
Gezien het hoge aantal oprichtingen in de IT sector in Vlaanderen geeft deze grafiek niet direct reden 
tot paniek. Zeker omdat we reeds weten dat de ratio van het aantal opgerichte ten opzichte van het 
aantal verdwenen bedrijven een zeer positief beeld geeft. Ondanks het stijgende aantal falingen 
bleek immers dat het aantal actieve IT-bedrijven in Vlaanderen sterk blijft stijgen. Toch geeft deze 
grafiek ook de dynamiek in de sector weer, niet iedereen weet zich te handhaven. Net deze dyna-
miek is echter belangrijk om innovatie in de economie te bewerkstelligen. Goede ideeën in goede 
organisaties zullen de bovenhand halen. Wat niet wegneemt dat elke verdwenen onderneming vaak 
een eigen verhaal kent en er zeker ook niet te licht mag overgegaan worden. Wij hebben echter geen 
extra informatie rond redenen van verdwijnen van ondernemingen. Specifiek onderzoek naar deze 
problematiek zou de pijnpunten aan het licht kunnen brengen. Zo zou de gemiddelde leeftijd van 
verdwenen ondernemingen kunnen onderzocht worden, en vooral de reden van verdwijnen. Een feit 
blijft natuurlijk wel dat in 2006 bijna 1000 IT-bedrijven zijn verdwenen.
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Figuur 12 Evolutie van het aantal verdwenen ondernemingen in de IT-sector* en de totale economie 
in het Vlaams Gewest

* Exclusief nace 51840 om vertekening van de evolutie te voorkomen.
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

In het Waals Gewest verloopt de evolutie van de verdwenen ondernemingen volgens een gelijkaar-
dig patroon als in het Vlaams Gewest. Ook in Wallonië verdwijnen jaar na jaar meer ondernemingen 
in de IT-sector, terwijl in de totale economie het aantal ondernemingen dat verdwijnt tot in 2003 
afneemt. Het enige verschil tussen de gewesten bestaat erin dat het in het Vlaams gewest om bijna 
dubbel zoveel bedrijven gaat. 

Figuur 13 Evolutie van het aantal verdwenen ondernemingen in de IT-sector* en de totale economie 
in het Waals Gewest

* Exclusief nace 51840 om vertekening van de evolutie te voorkomen.
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent – in tegenstelling tot het Vlaams Gewest en het Waals 
Gewest – een meer grillige evolutie in de IT-sector wat het aantal verdwenen ondernemingen betreft 
(figuur 14). Tussen 1998 en 2005 is het aantal verdwenen ondernemingen per jaar gestegen, met 
een piek in 2002. In de algemene economie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling 
in het aantal verdwenen ondernemingen sinds 1999 waarneembaar. 

Figuur 14 Evolutie van het aantal verdwenen ondernemingen in de IT-sector* en de totale economie 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* Exclusief nace 51840 om vertekening van de evolutie te voorkomen.
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

De ratio’s voor het totaal aantal bedrijven in de IT-sector in de verschillende gewesten tonen aan 
dat het aantal opgerichte bedrijven ten opzichte van het aantal verdwenen bedrijven in het Vlaams 
Gewest elk jaar net iets hoger is dan in de twee andere gewesten (tabel 23). Doordat het aantal 
opgerichte ondernemingen hoger is dan het aantal verdwenen ondernemingen leidt tot een snellere 
stijging van het aantal actieve bedrijven.

Tabel 23 Ratio van het aantal opgerichte bedrijven op het aantal verdwenen bedrijven in de 
IT-sector in België

IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006IT totaal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9Vlaams Gewest 1,9 2,1 2,2 2,2 2,4 2,5 2,0 1,9 2,2 2,0 1,9

Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5Waals Gewest 1,8 1,9 1,9 1,9 2,1 1,8 1,7 1,6 1,8 1,5 1,5

BHG 1,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,71,8 1,4 2,1 1,6 2,2 2,2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)
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2.2 Faillissementen in de IT

In voorgaande figuren en tabellen werd weergegeven hoeveel bedrijven in de voorbije tien jaar 
verdwenen. In deze paragraaf wordt bekeken hoeveel bedrijven verdwenen ten gevolge van een 
faillissement. Deze indicator geeft namelijk aan hoe een sector zich in de economie kan handha-
ven. Indien een sector in vergelijking met de totale economie veel bedrijven failliet ziet gaan, kan 
dit aangeven dat bedrijven binnen deze sector meer moeite hebben om het hoofd boven water te 
houden.
Het aantal bedrijven dat failliet ging, kende een stijgend verloop tot in 2004, gevolgd door een daling 
in 2005 en 2006. In 2007 lag het aantal faillissementen opnieuw hoger. Deze evolutie kent over het 
algemeen hetzelfde patroon als hetgeen voor de totale economie. In de nasleep van het economisch 
zwak jaar 2003, kunnen vele bedrijven het hoofd niet boven water houden en gaan ten onder. Dat 
de economie nadien weer aansterkt, zien we tot slot ook bevestigd in de daling van het aantal fail-
lissementen. Niettemin ligt het aantal falingen nu nog steeds hoger dan in de ‘boom’periode van 
2001-2002

Figuur 15 Evolutie van het aantal faillissementen in de IT-sector (België)

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

De grafiek voor Vlaanderen (figuur 16) toont ongeveer dezelfde lijn als deze voor België in het alge-
meen. Tot 2004 nam het aantal faillissementen sterk toe om daarna wat te zakken en rond hetzelfde 
punt te blijven schommelen. Opvallend is wel de sterke toename in het jaar 2001. Tot dan gingen er 
eigenlijk ‘weinig’ IT-bedrijven failliet, maar in 2001 steeg dit aantal tot ongeveer het niveau waar we 
nu in 2006 ook uitkwamen.

0

50

100

200

150

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

totale economie (*50)IT sector

97 105 112

201
222 232

207
184

210

177



40

II

Figuur 16 Evolutie van het aantal faillissementen in de IT-sector* en de totale economie in het 
Vlaams Gewest

* Exclusief nace 51.840 om vertekening te voorkomen
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Net zoals in het Vlaams Gewest, gaan in het Waals gewest beduidend meer bedrijven failliet in de 
periode 2000 dan ervoor. Het aantal faillissementen in de IT-sector neemt toe tot in 2001, daalt even 
in 2002, maar stijgt dan vervolgens opnieuw sterk tot in 2007, met een daling in 2006. Het aantal 
faillissementen in de totale economie kent geen uitschieters kent, maar schommelt steeds rond het-
zelfde aantal.

Figuur 17 Evolutie van het aantal faillissementen in de IT-sector* en de totale economie in het Waals 
Gewest

* Exclusief nace 51.840 om vertekening te voorkomen
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)
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Met uitzondering van het jaar 2000, stijgt het aantal faillissementen in de IT-sector in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (figuur 18) elk jaar tot in 2003 en blijft gelijk in aantal in 2004. In 2005 daalt 
het aantal faillissementen er in zeer lichte mate, maar in 2006 is de afname des te sterker. In 2007 
schieten het aantal faillissementen opnieuw de hoogte in om op het peil van 2003 en 2004 te blijven 
steken. 

Figuur 18 Evolutie van het aantal faillissementen in de IT-sector* en de totale economie in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

* Exclusief nace 51.840 om vertekening te voorkomen   
 Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Deze cijfers rond het aantal faillissementen mag echter niet los van het aantal actieve bedrijven 
worden bekeken. Hoe meer bedrijven in een bepaalde sector, hoe groter is de kans natuurlijk dat er 
meer failliet gaan. Het zou pas echt slecht gaan met een sector als het aantal faillissementen sterker 
stijgt dan het totaal aantal bedrijven. Daarom moet het aantal faillissementen uitgedrukt worden als 
een ratio op het totaal aantal actieve bedrijven. 
Tabel 24 geeft een overzicht van deze ratio voor de IT sector en de totale economie per gewest. 
Eerst en vooral valt op dat in de IT sector deze ratio over het algemeen duidelijk hoger ligt in ver-
gelijking met de gehele economie. Dit wil dus zeggen dat er in de IT sector minder bedrijven failliet 
gaan per actief bedrijf. Ten tweede zien we dat ook in deze tabel Vlaanderen over het algemeen 
beter scoort dan Wallonië en Brussel, zowel voor de IT als voor de gehele economie. Ten derde 
blijkt echter dat de situatie in de IT dan toch enigszins ‘verslechterd’ is. Waar er in 1998 1 IT-bedrijf 
op 147 failliet ging in Vlaanderen, is dit in 2006 1 op 127. In 2002 was dit zelfs 1 op 88. Naar fail-
lissementen zien we dus wel een beetje de invloed van de nadagen van de ‘IT bubbel’ waarnaar 
zo vaak verwezen wordt. In 2001 tot 2004 steeg het aantal faillissementen ten opzichte van actieve 
bedrijven toch wel sterk. Deze evolutie toonde zich het sterkst in Vlaanderen. In deze periode was 
de ratio lager in de IT dan in de gehele economie gemiddeld. Ook hier kunnen we echter ook terug 
verwijzen naar het aantal en aandeel verdwenen ondernemingen. De cijfers hier zijn ontoereikend om 
verdere uitspraken te doen rond specifieke problemen van faillissementen. Wel blijkt dat het aandeel 
faillissementen in de groep verdwenen bedrijven in 2001-2003 blijkbaar sterk toenam. Toch moeten 
we blijven benadrukken dat ook in deze periode het totaal aantal actieve IT-bedrijven steeds bleef 
groeien. Dit is eigenlijk de eerste tabel waar we op basis van de veronderstelde ‘hoogdagen’ van de 
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IT de jaartallen juist zouden kunnen invullen op een blinde tabel. Hoewel we ook moeten onderken-
nen dat deze relatieve stijging van het aandeel faillissementen niet enkel in de IT plaats vond. Ook 
in de cijfers van de gehele economie zien we, weliswaar met een jaartje vertraging, in 2002 ook een 
lagere ratio die vanaf 2005 terug stijgt. Gezien de cijfers voor een economie gemiddeld niet zo sterk 
schommelen, is dit toch ook een ‘opvallende’ evolutie geweest.

Tabel 24 Ratio van het aantal actieve bedrijven per faillissement in de IT-sector en de totale 
economie naar gewest

IT-sector 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vlaams Gewest 147,2 152,3 144,3 103,6 87,7 94,3 97,7 134,2 127,3

Waals Gewest 108,6 118,7 100,7 84,9 105,5 83,1 83,5 83,7 81,2

BHG 84,6 75,6 149,6 74,1 67,5 59,7 62,9 67,0 70,6

Totale economie 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vlaams Gewest 110,1 112,7 115,4 112,2 103,3 100,1 97,9 104,1 110,0

Waals Gewest 102,3 94,7 98,0 92,7 99,4 90,8 86,3 86,5 92,9

BHG 66,8 55,9 63,6 58,8 60,6 58,4 57,5 54,6 52,8

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

Een verdeling van het aantal faillissementen naar subsector toont aan dat de voorbije tien jaar steeds 
dezelfde sectoren het hardst werden getroffen door faillissementen. Bedrijven in de subsector ‘reali-
satie van programma’s en gebruiksklare systemen’ (nace 72.200) zijn – tot aan de opsplitsing in 2003 
– vrijwel elk jaar het grootste slachtoffer van faling. Na de opsplitsing blijft het aandeel faillissementen 
hoog en wordt dit aandeel bijna volledig gedragen door de bedrijven in de subsector ‘advisering 
in verband met programmatuur’ (nace 72.220). Ook de bedrijven in de subsectoren ‘computerad-
viesbureaus’ (nace 72.100) en ‘kleinhandel’ (nace 52.487) worden jaar na jaar het sterkst getroffen 
door faillissementen. Wel valt hier al op dat het aandeel van deze subsector in het totaal aantal fail-
lissementen niet is gestegen, terwijl eerder wel bleek dat het belang van deze subsector op zich 
sterk steeg. De subsector waarin tot slot bijna elk jaar (sinds 1998) het minst aantal bedrijven worden 
geconfronteerd met een faillissement, is de subsector ‘databanken’ (nace 72.400).
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Tabel 25 Evolutie van het aandeel faillissementen in de IT-sector naar subsector*

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

52.487 27,8 22,9 33,0 28,2 22,4 21,6 23,7 22,2 30,0

71.330 3,1 2,9 0,0 1,7 0,5 1,4 0,4 1,9 1,8

72.100 21,6 22,9 22,3 18,1 26,4 24,8 24,6 27,1 22,9

72.200 33,0 34,3 31,3 33,3 36,8 21,2 34,1 32,9 29,3

  72.210 - - - - - 0,0 0,0 1,0 0,0

  72.220 - - - - - 18,9 34,1 31,9 29,3

72.300 7,2 4,8 8,0 7,3 5,0 5,0 3,4 6,8 2,9

72.400 1,0 3,8 0,0 1,7 0,5 1,4 0,0 1,0 0,6

72.500 2,1 1,0 0,9 2,8 1,5 0,0 3,9 1,9 5,3

72.600 4,1 7,6 4,5 6,8 7,0 5,9 9,9 6,3 7,6

Totaal (n) 97 105 112 177 201 222 232 207 170

* Om vertekening van de cijfers te voorkomen, worden geen gegevens opgenomen voor subsector 51.840.
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)

(52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 
Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 
Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

Bovenstaande tabel moet echter ook worden bekeken in relatie tot het totaal aantal actieve bedrij-
ven. Tabel 26 geeft per subsector de ratio van het aantal actieve bedrijven per faillissement. Uit 
deze tabel blijken toch wel redelijk grote verschillen in de ratio. De ‘gespecialiseerde detailhandel’ 
(52.487) kent duidelijk het grootst aandeel faillissementen ten opzichte van de actieve bedrijven. In 
2006 ging hier 1 bedrijf op 58 failliet. Kort gevolgd door ‘onderhoud en reparatie’ (72.500, 1 bedrijf 
op 63) en ‘verhuur’ (71.330, 1 bedrijf op 65 failliet in 2006). Aan het andere uiterste vinden we de 
subsector van ‘databanken’ (72.400), ‘gegevensverwerking’ (72.300) en ‘computeradviebureau’s’ 
(72.100). In deze drie sectoren ging minder dan 1 op 200 bedrijven failliet in 2006. We kunnen dus 
stellen dat in de ‘handel en reparatie’ veel meer bedrijven de boeken moesten neerleggen dan in de 
andere IT sectoren. Deze verschillen zijn bovendien in 2006 veel meer uitgesproken dan in 1998. 
Anderzijds moeten we hier wel opmerken dat een faillissement in een kleinere sector direct leidt tot 
een hogere ratio dan in de grotere sectoren. Ook deze tabel moet dus met de nodige omzichtigheid 
worden geïnterpreteerd. Zo zijn er in de subsector van de verhuur in 2006 op zich maar 3 bedrijven 
failliet gegaan, maar leidt dit door het kleine aantal bedrijven wel tot een relatief hoge ratio. De ratio 
moet dus geïnterpreteerd worden met deze kennis in het achterhoofd. Hoewel het weinig bedrijven 
zijn die failliet gingen, blijft het wel een ‘groot’ aandeel ten opzichte van de totale groep. Ze moet dus 
zeker samen met tabel 25 worden gelezen, door het percentage uit deze tabel toe te passen op het 
totaal beneden, zien we het aantal faillissementen per subsector. 
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Tabel 26 Evolutie van het aandeel actieve bedrijven per faillissement in de IT-subsectoren

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

52.487 68,3 86,5 61,8 48,8 56,6 56,7 54,0 67,9 58,1

71.330 63,0 65,3 - * 64,7 184,0 59,0 191,0 48,8 64,7

72.100 132,8 136,7 161,3 153,4 105,8 114,0 123,9 140,4 212,8

72.200 133,3 128,1 148,3 96,7 80,6 130,2 79,2 93,1 119,0

  72.210 - * - * 226,0 - *

  72.220 143,6 75,4 89,1 108,1

72.300 236,4 319,8 172,1 114,6 142,3 124,3 173,6 97,4 223,7

72.400 116,0 32,5 - * 58,0 185,0 69,0 - * 110,5 232,0

72.500 116,0 248,0 277,0 62,8 121,3 - * 52,8 141,5 63,3

72.600 157,5 90,8 183,4 94,2 89,2 104,9 67,0 131,9 136,6

Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)
* geen faillissement in 2006

(52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 
Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 
Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 72.600 Overige activiteiten in verband met computers)

2.3 Banenverlies ten gevolge van faillissement

Vaak gaat met een faillissement een verlies aan banen gepaard. De cijfers over het banenverlies 
moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vanaf 2003 lijkt het aantal banen dat verloren 
gaat ten gevolge van een faillissement sterk te stijgen. Deze stijging is echter grotendeels het gevolg 
van de opstelling van de nieuwe activiteitennomenclatuur waardoor een aantal nieuwe subsectoren 
in het leven worden geroepen en waardoor dus meer cijfers beschikbaar worden. We zien dat het 
banenverlies ten gevolge van faillissementen in de IT-sector sterk gedaald is tussen 2001 en 2006, 
maar in 2007 is er weer een piek. In 2001 en 2002 lag het banenverlies in de IT-sector relatief hoger 
dan dat in de algemene economie, om dan te dalen onder het niveau van de algemene economie 
in 2005 en 2006. 
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Figuur 19 Evolutie van het aantal banen dat verloren ging ten gevolge van faillissement in de 
IT-sector (België)

* Voor subsector 51.840 (groothandel) zijn geen gegevens opgenomen.
Bron: Fonds sluiting ondernemingen (Eigen bewerking)

Ook wanneer we alle subsectoren in rekening brengen, neemt het verlies aan banen vanaf 2003 
jaar na jaar af. De meeste banen gingen steeds verloren in de subsector ‘advisering in verband 
met programmatuur’ (nace 72.220). Ook in de subsectoren ‘computeradviesbureaus’ (nace 72.100), 
de ‘groothandel’ (nace 51.840) en de ‘kleinhandel’ (nace 52.487) werd een groot aantal banen 
geschrapt. Opvallend is dat er in 2007 in de nace-sector 72.500 (‘onderhoud en reparatie van com-
puters en van boekhoud- en overige kantoormachines’) in één klap veel banen verloren zijn gegaan. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met het failliet gaan van één groot bedrijf.
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Tabel 27 Aantal banen dat verloren ging ten gevolge van faling (België; 2001-2007)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51.840 - - 132 143 92 57 71

52.487 68 73 129 50 81 55 75

71.330 0 2 5 0 0 0 0

72.100 173 238 204 162 78 36 66

72.200 583 552 272 304 159 196 133

  72.210 - - 0 0 14 0 0

  72.220 - - 272 304 145 196 133

72.300 12 0 1 1 5 6 3

72.400 27 0 1 0 0 0 4

72.500 11 0 0 9 1 19 290

72.600 59 23 10 44 10 3 5

Nace 72 865 813 488 520 253 260 501

Totaal IT 933 888 754 713 426 372 647

Bron: Fonds sluiting ondernemingen (Eigen bewerking)

(51.840 Groothandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en program-
matuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige 
advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 
72.600 Overige activiteiten in verband met computers)
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2.4 Tewerkstelling

Om de foto van de arbeidsmarkt te vervolledigen, bekijken we tot slot de evolutie van de tewerkstel-
ling in de IT-sector. Waar mogelijk worden de tewerkstellingscijfers vergeleken met deze van het 
totaal aantal arbeidsplaatsen op de Belgische arbeidsmarkt. De cijfers die voor deze paragraaf 
worden gebruikt, worden ontleend aan de gecentraliseerde statistieken van de RSZ. Een verdeling 
van deze cijfers naar sector gebeurt op basis van de activiteitennomenclatuur nace-bel. Deze werk-
wijze houdt een aantal beperkingen in. In de eerste plaats worden enkel de typische IT-sectoren 
geselecteerd. Dit houdt enerzijds in dat het aantal informatici dat werkzaam is op een IT-afdeling 
van een bedrijf buiten de IT-sector niet in rekening wordt gebracht. Anderzijds betekent dit ook dat 
het aantal personen dat werkzaam is in de IT-sector, maar geen informaticus is wel wordt meegeteld 
in de statistieken. We denken hierbij bijvoorbeeld aan administratieve medewerkers die in zowat elk 
bedrijf terug te vinden zijn. Ondanks deze tekortkoming in de statistieken, kunnen we er van uit gaan 
dat ze een goede indicatie bieden voor de evolutie van de tewerkstelling in de IT-sector.
Om seizoensgebonden invloeden zoveel mogelijk uit te sluiten, worden voor elk jaar de cijfers van 
30 juni gepresenteerd. Net zoals voor de analyse van alle voorgaande statistieken, wordt ook de 
analyse van de cijfers rond tewerkstelling bemoeilijkt door de nieuwe activiteitennomenclatuur van 
2003. Voor de opsplitsing van nacesector 72.200 blijven deze problemen beperkt. Het is immers een 
sector die volledig binnen de informaticasector blijft gesitueerd. Voor nacesector 51.840 (groothan-
del in computers, randapparatuur en programmatuur) is de analyse problematischer. Deze sector 
is immers ontstaan uit nace-sector 51.640 (groothandel in kantoormachines en kantoormaterieel) en 
werd opgedeeld in drie nieuwe subsectoren. Wanneer cijfers worden opgenomen van vóór 2003, 
dan wordt het aantal arbeidsplaatsen sterk overschat en kent vervolgens bovendien een daling in het 
aantal arbeidsplaatsen vanaf 2003 omdat nog slechts een deel van de jobs wordt opgenomen (enkel 
nace 51.840). Om deze reden kan telkens tweemaal een evolutie weergegeven worden: zonder en 
met cijfers betreffende de groothandel. 

De werkgelegenheid in de IT-sector is de voorbije tien jaar zeer sterk toegenomen: het aantal 
arbeidsplaatsen is in deze periode meer dan verdubbeld (+111,5 ppn). Tot 2001 kende de IT-sector 
een exponentiële groei. Tussen 1997 en 2001 verdubbelde de tewerkstelling in de IT-sector. Daarna 
waren er enkele jaren van lichte terugval, maar sinds 2005 kent de tewerkstelling in de IT-sector 
toch terug een duidelijk stijgende tendens. Tussen 1997 en 2001 kwamen er elk jaar ongeveer 5000 
tot 6000 banen bij, tot 2004 verdwenen er een 2000 tal banen op drie jaar tijd, maar vanaf 2005 
zien we toch terug een stijging met ongeveer 3000 banen per jaar. Hierdoor zat het niveau van de 
tewerkstelling in 2005 al terug op het niveau van 2001, en zijn er in 2007 ongeveer 5500 jobs meer 
in de IT sector dan in 2001. 
De evolutie van het aantal arbeidsplaatsen volgt volledig het patroon van het aantal mannen in de 
sector. Het aantal vrouwen in de sector neemt wel toe met 83,7 procentpunten, maar deze stijging 
is beperkter dan bij de mannen, die op tien jaar tijd in aantal meer dan verdubbelden (+122,6 ppn). 
Zodoende wordt de kloof tussen het aantal mannen en vrouwen op de IT-arbeidsmarkt steeds  
groter.
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Figuur 20 Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector* (België; 2e kwartaal 1997 – 2007)

* exclusief nace 51.840
Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

Brengen we ook de groothandel (nace 51.840) in rekening, dan valt voornamelijk op dat de kloof tus-
sen de geslachten nog sterker is (figuur 24). De laatste jaren neemt het aantal vrouwen in de sector 
slechts met mondjesmaat toe. 

Figuur 21 Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector (België; 2e kwartaal 1997 – 2007)

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

In onderstaande figuur wordt de evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector vergeleken 
met deze van de totale economie. Cijfers voor de totale economie zijn slechts beschikbaar vanaf 
2000. Zoals reeds aangehaald, stijgt het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector tot in 2001, neemt 
vervolgens af tot in 2003 om vanaf 2005 terug in aantal toe te nemen. Het aantal arbeidsplaatsen in 
de totale economie steeg tussen 2000 en 2007 met 250 116 stuks. In de IT-sector steeg het aantal 
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arbeidsplaatsen in dezelfde periode met 10 680 stuks. Dit betekent dus dat de IT-sector instond voor 
4,27% van de aangroei in arbeidsplaatsen. Zeker niet slecht voor een sector die in 2007 ‘slechts’ 
1,47% van de totale economie uitmaakte wat betreft arbeidsplaatsen. 

Figuur 22 Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector* en de totale economie (België;  
2e kwartaal 1997 – 2007)

* exclusief nace 51.840
Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

De voorbije tien jaar zijn het steeds dezelfde subsectoren waarin het meeste jobs zijn terug te vinden. 
De belangrijkste sectoren inzake werkgelegenheid zijn de ‘realisatie van programma’s en gebruiks-
klare systemen’ (nace 72.200) en na de opsplitsing van deze sector de ‘advisering in verband 
met programmatuur’ (nace 72.220). Andere belangrijke sectoren zijn de ‘computeradviesbureaus’ 
(nace 72.100) en de ‘groothandel’ (nace 51.840). Ongeveer driekwart van alle arbeidsplaatsen is 
gesitueerd in nacesector 72, wat betekent dat met deze sector een groot deel van de IT-sector 
wordt omvat. De sterkste toename van het aantal arbeidsplaatsen is gesitueerd in de sector van de 
‘overige activiteiten in verband met computers’ (nace 72.600; +741 ppn) en in de sector van ‘uit-
geverijen van programmatuur’ (nace 72.210; 303 ppn). Nace-sector 72.400 (databanken) en nace 
72.500 (onderhoud en reparatie van computers) kennen een stijging met respectievelijk 242 en 193 
percentagepunten.
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Tabel 28 Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen naar subsector in absolute aantallen en per-
centagepunten (België; 2e kwartaal 1997 – 2007)

NACE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51.840 - - - - - - 12 551 11 845 11 150 11 048 11 194

52.487 1 442 1 506 1 707 2 218 2 570 2 648 2 659 2 736 3 239 3 382 3 778

71.330 226 215 229 266 342 328 277 277 278 286 308

72.100 9 919 11 090 12 522 13 311 15 366 14 522 13 430 13 331 13 445 14 864 16 120

72.200 8 416 10 327 14 010 17 693 19 938 20 046 19 208 19 170 20 379 20 668 21 747

  72.210 - - - - - - 34 61 80 86 137

  72.220 - - - - - - 19 174 19 109 20 299 20 582 21 610

72.300 2 009 2 090 2 047 2 196 2 036 2 190 1 942 1 930 2 162 2 332 2 783

72.400 560 763 908 1 120 1 371 1 352 1 577 1 700 1 776 1 791 1 914

72.500 762 1 165 1 589 1 859 2 113 2 134 2 277 2 377 2377 2 235 2 230

72.600 75 81 90 168 338 469 455 452 473 513 631

Nace72 21 741 25 516 31 166 36 347 41 162 40 713 38 889 38 960 40 612 42 403 45 425

+51840 23 409 27 237 33 102 38 831 44 074 43 689 41 825 41 973 44 129 46 071 49 511

Totaal 23 409 27 237 33 102 38 831 44 074 43 689 54 376 53 818 55 279 57 119 60 705

NACE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

51.840 - - - - - - 100 94 89 88 89

52.487 100 104 118 154 178 184 184 190 225 235 262

71.330 100 95 101 118 151 145 123 123 123 127 136

72.100 100 112 126 134 155 146 135 134 136 150 163

72.200 100 123 166 210 237 238 228 228 242 246 258

  72.210 - - - - - - 100 179 235 253 403

  72.220 - - - - - - 100 100 106 107 113

72.300 100 104 102 109 101 109 97 96 108 116 139

72.400 100 136 162 200 245 241 282 304 317 320 342

72.500 100 153 209 244 277 280 299 312 312 293 293

72.600 100 108 120 224 451 625 607 603 631 684 841

Nace72 100 117 143 167 189 187 179 179 187 195 209

-51840 100 116 141 166 188 187 179 179 189 197 212

Totaal 100 116 141 166 188 187 232 230 236 244 259

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

(52.487 Gespecialiseerde detailhandel in computers, randapparatuur en programmatuur; 71.330 Verhuur van kantoormachines en computers; 72.100 
Computeradviesbureaus; 72.210 Uitgeverijen van programmatuur; 72.220 Overige advisering en levering in verband met programmatuur; 72.300 
Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers; 72.600 Overige activiteiten in verband met computers)
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In het Vlaams Gewest is de werkgelegenheid in de IT-sector het hoogst. Tot 2001 steeg het aantal 
arbeidsplaatsen er zeer sterk. Vervolgens zwakte de werkgelegenheid er af tot in 2004. In de daarop 
volgende jaren sterkt de economie en daarmee de werkgelegenheid opnieuw aan. In Wallonië en 
Brussel verloopt deze evolutie iets minder ‘scherp’ dan in Vlaanderen, hoewel ze in grote lijnen gelijk 
is. Vooral tot 2001 is de groei in absolute aantallen in Vlaanderen veel sterker. De relatieve groei is in 
Vlaanderen echter niet het sterkst. In Vlaanderen verdubbelde (+99%) de IT sector tussen 1997 en 
2007. Relatief gezien kende de sector in Wallonië en Brussel echter een nog iets grotere groei. In het 
Waals gewest groeide hij met 137% en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest met 130%. Dit betekent 
dat in 1997 Vlaanderen goed was voor 61% van de arbeisplaatsen in de IT. In 2007 was dit nog 57%. 
Wallonië groeide relatief gezien van 11% naar 12% en Brussel van 28% naar 31%.

Figuur 23 Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector* in de gewesten (2e kwartaal 1997 
– 2006)

* Exclusief nace 51.840
Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

De werkgelegenheid kende in de gewesten niet helemaal dezelfde evolutie. We beperken ons tot de 
meest in het oog springende verschillen. Een eerste opvallend verschil tussen de gewesten nemen 
we waar in de sector ‘gegevensverwerking’ (nace 72.300). In het Vlaamse Gewest, kende deze sub-
sector een constante daling van het aantal arbeidsplaatsen. Het Waalse Gewest werd gekenmerkt 
door iets meer turbulentie. Er was een lichte stijging tot 2002, om daarna een sterke daling mee te 
maken. Vanaf 2005 stijgt het aantal arbeidsplaatsen weer. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
werd de voorbije tien jaar een verdubbeling (+144 ppn) waargenomen van het aantal jobs. In de 
subsectoren ‘databanken’ (nace 72.400) en ‘onderhoud en reparatie van computers’ (nace 72.500) 
groeide de werkgelegenheid in de drie gewesten, zij het in verschillende mate. In de subsector 
‘databanken’ nam het aantal arbeidsplaatsen in het Waals Gewest toe met maar liefst 515 procent-
punten. In het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal arbeidsplaat-
sen eveneens, maar deze stijging was minder sterk (respectievelijk 219 en 249 percentagepunten). 
In de subsector ‘onderhoud en reparatie van computers’ (nace 72.500) was de toename van het 
aantal arbeidsplaatsen nog spectaculairder: in het Waals Gewest groeide het aantal jobs met 1 529 
procentpunten tegenover een stijging van 487 procentpunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en 92 procentpunten in het Vlaams Gewest. Ondanks deze spectaculaire stijging, blijft het aantal 
arbeidsplaatsen in het Waals Gewest ver onder het aantal jobs in Vlaanderen en Brussel.
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Tabel 29 Evolutie van het aantal arbeidsplaatsen in de  IT-sector naar nace-code in de gewes-
ten, abolute cijfers en percentagepunten

Totaal* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vlaams 
Gewest 14 310 16 809 20 558 24 339 27 265 26 130 25 134 25 125 26 058 26 810 28 438

Waals 
Gewest 2 548 3 063 3 687 4 419 5 100 5 190 4 942 5 026 5 317 5 577 6 027

BHG 6 551 7 365 8 857 10 073 11 709 12 369 11 749 11 822 12 754 13 684 15 046

72.300
Vlaams 
Gewest 1 054 1 098 1 012 1 077 861 745 551 473 559 540 509

Waals 
Gewest 49 53 53 64 57 56 40 16 36 47 62

BHG 906 939 982 1 055 1 118 1 389 1 351 1 441 1 567 1 745 2 212

72.400
Vlaams 
Gewest 269 359 420 577 729 666 710 788 819 846 857

Waals 
Gewest 91 135 159 209 244 288 412 451 495 511 560

BHG 200 269 329 334 398 398 455 461 462 434 497

72.500
Vlaams 
Gewest 612 754 914 1 134 1 332 1 330 1 365 1 479 1 473 1 159 1 172

Waals 
Gewest 17 255 298 336 423 419 385 368 357 316 277

BHG 133 156 377 389 358 385 527 530 547 760 781

Totaal* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vlaams 
Gewest 100 117 144 170 191 183 176 176 182 187 199

Waals 
Gewest 100 120 145 173 200 204 194 197 209 219 237

BHG 100 112 135 154 179 189 179 180 195 209 230

72.300
Vlaams 
Gewest 100 104 96 102 82 71 52 45 53 51 48

Waals 
Gewest 100 108 108 131 116 114 82 33 73 96 127

BHG 100 104 108 116 123 153 149 159 173 193 244

72.400
Vlaams 
Gewest 100 133 156 214 271 248 264 293 304 314 319

Waals 
Gewest 100 148 175 230 268 316 453 496 544 562 615

BHG 100 135 165 167 199 199 228 231 231 217 249

72.500
Vlaams 
Gewest 100 123 149 185 218 217 223 242 241 189 192

Waals 
Gewest 100 1500 1753 1976 2488 2465 2265 2165 2100 1859 1629

BHG 100 117 283 292 269 289 396 398 411 571 587

* Exclusief nace 51.840
Bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (Eigen bewerking)
(72.300 Gegevensverwerking; 72.400 Databanken; 72.500 Onderhoud en reparatie van computers)
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2.4.1 Informatica en aanverwante activiteiten

Een groot deel van de tewerkstelling in de IT-sector is gesitueerd in nace-sector 72 ‘informatica 
en aanverwante activiteiten’. Om deze reden wordt in dit onderdeel een evolutie geschetst van de 
tewerkstelling in nace-sector 72 van 2000 tot en met 2007. Zoals reeds in het eerste deel van dit 
rapport werd aangegeven dient in de cijfers een onderscheid te worden gemaakt tussen het aantal 
arbeidsplaatsen en het aantal loontrekkenden.12  

Uit figuur 24 blijkt dat 2007 een topjaar was voor de informaticasector (nace 72). Na de eerdere suc-
cesjaren bij de millenniumovergang was de tewerkstelling licht teruggedrongen tot 2004. Door de 
economisch gunstigere situatie wist de tewerkstelling zich vervolgens terug te herstellen en steeg 
het aantal arbeidsplaatsen op drie jaar tijd met 16,5 procentpunten. 

Figuur 24 Aantal arbeidsplaatsen in de NACE 72-sector (België; 2e kwartaal 2001- 2006)

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

In het eerste deel van dit rapport werd reeds gewezen op het beperkt gebruik van de deeltijdse 
arbeid in de informaticasector ten opzichte van de totale economie in België. Ondanks dit gegeven, 
wordt in tabel 31 aangetoond dat het aantal deeltijdse banen in de informaticasector net als in de 
totale economie de laatste zeven jaar sterk is toegenomen (+ 78,2 ppn), en dit zowel bij mannen als 
bij vrouwen.
Bovendien valt het op dat het aantal deeltijdse jobs zowel bij mannen als bij vrouwen sinds 2001 elk 
jaar is gestegen, terwijl het totaal aantal arbeidsplaatsen in 2003 en 2004 zijn afgenomen. Daarnaast 
is het opmerkelijk dat het aandeel mannen in een deeltijds regime jaar na jaar toeneemt: in 2001 
was slechts één op vier deeltijds werkenden een man; in 2006 is het aandeel mannen gestegen tot 
32,4%. Ook bij de voltijdse jobs nam de laatste jaren het aandeel mannen toe. De vrouwen zagen 
hun aandeel in de voltijdse banen immers dalen van 22,2% naar 18,6%. Beide cijfers – stijgende 
aandelen van de mannen in zowel de deeltijdse als de voltijdse jobs – geven aan dat het aantal 
mannen in de informatica sneller toeneemt dan het aantal vrouwen: de informaticasector is en blijft 
meer dan ooit een mannenbastion.

12 Zie ook methodologie

0

5000

10000

15000

25000

20000

35000

30000

40000

50000

45000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

36347

41162 40713 39599 38960
40612

42558
45423



54

II

Ook op het totaal aantal werkenden steeg het totaal aandeel deeltijdsen. Bij de mannen was in 2001 
2,4% tewerkgesteld in een deeltijds regime, in 2007 was dit gestegen tot 5,1%. Bij de vrouwen steeg 
het aantal deeltijdsen van 21,4% tot 32,7%. Voor de IT-72 sector steeg het aandeel deeltijdsen van 
7,9% in 2001 tot 13,4% in 2007.

Tabel 30 Aantal arbeidsplaatsen naar geslacht en arbeidsregime* in de informaticasector (nace 72) 
(België; 2e kwartaal 2001- 2007)

Voltijds Deeltijds Totaal

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

2001 29 582 8 433 726 2 289 41 162

2002 29 394 7 880 866 2 434 40 713

2003 28 569 7 054 1 170 2 803 39 599

2004 27 974 6 647 1 249 2 977 38 960

2005 29 255 6 792 1 401 3 158 40 612

2006 30 616 6 933 1 618 3 388 42 558

2007 32 570 7 481 1 739 3 633 45 423

* De arbeidsplaatsen van de personen met meer dan één arbeidsbetrekking op het einde van het kwartaal, worden apart volgens hun eigen karakteris-
tieken opgenomen
Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

België is een land van de kleine en middelgrote ondernemingen. Uit tabel 31 kan men opmaken dat 
in 2007 95% van de bedrijven in de informaticasector minder dan 50 werknemers telde. De voorbije 
jaren is het aantal ondernemingen met minder dan vijf werknemers elk jaar gestegen. Mogelijke ver-
klaringen hiervoor zijn, zoals reeds werd aangegeven, dat personen die als werknemer werkzaam 
waren in een bedrijf hun eigen tewerkstelling na de topjaren veilig willen stellen en zelf een (klein) 
bedrijf starten enerzijds of een toename van de buitenlandse concurrentie anderzijds. Wat de grote 
ondernemingen betreft, kan worden gesteld dat zich tijdens de afgelopen vijf jaar geen grote ver-
schuivingen hebben voorgedaan. Dit heeft als gevolg dat het aandeel zeer kleine IT-bedrijfjes de 
laatste jaren licht is toegenomen van 60,5% tot 61,8% van het totaal aantal IT-bedrijven. In de totale 
economie daalde het aantal zeer kleine bedrijfjes in dezelfde periode met 0,5% tot 68,1%.
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Tabel 31 Aantal werkgevers naar grootteklasse (België; 2e kwartaal 2002- 2007)

Nace 72 < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Totaal

2002 1 682 421 294 235 85 34 23 7 1 2 782

2003 1 747 419 270 208 67 40 23 6 2 2 782

2004 1 793 420 263 207 73 35 23 6 2 2 822

2005 1 824 427 271 211 75 36 21 8 2 2 875

2006 1 868 465 296 230 72 46 22 6 2 3 007

2007 1 932 470 323 243 76 47 27 5 2 3 125

Totale 
economie < 5 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-999 ≥ 1000 Totaal

2002 147 062 31 366 17 512 11 804 3 222 1 578 932 293 234 214 003

2003 149 446 31 181 17 320 11 725 3 249 1 545 956 298 235 215 955

2004 149 996 31 777 17 672 11 885 3 298 1 550 940 311 237 217 666

2005 149 880 32 480 17 952 12 062 3 382 1 600 967 308 249 218 880

2006 150 188 32 650 18 030 12 255 3 490 1 632 990 309 255 219 799

2007 151 709 33 300 18 315 12 549 3 556 1 686 118 311 263 222 707

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)13

De evolutie van het aantal loontrekkenden hangt natuurlijk onlosmakelijk samen met de evolutie 
van het aantal arbeidsplaatsen: na de eerste top in tewerkstelling in 2001 daalde het aantal loon-
trekkenden in 2002. De economische terugval in 2003 werd vervolgens eveneens gevoeld in de 
informaticasector, met een verdere afname van het aantal loontrekkenden. De loontrekkende arbeid 
kende vervolgens een absolute laagte in 2004 om vervolgens terug aan te sterken in 2005 en een 
voorlopig (?) hoogtepunt te bereiken in 2007 (zie tabel 32). Sinds 2004 nam het aantal loontrek-
kenden in de informaticasector toe met 17,5 procentpunten. In de onderstaande tabel wordt ook 
bevestigd dat het aantal mannelijke loontrekkenden in de informaticasector een gunstigere evolutie 
hebben door gemaakt dan hun vrouwelijke collega’s. Het aantal vrouwen begint onmiddellijk na het 
topjaar 2001 sterker te dalen. Vanaf 2005 neemt het aantal vrouwen bij de loontrekkenden terug toe, 
en ten opzichte van 2004 is hun aantal tot 2007 met 16,4 procentpunten gestegen. Het aantal man-
nen daarentegen steeg de laatste twee jaar met 17,9 procentpunten. Het aantal mannen in het totaal 
aantal loontrekkenden neemt toe: in 2001 bedroeg het aandeel mannen nog 73,8%, maar in 2007 is 
dit aandeel gestegen tot 75,5%.

13 Bemerk het grote verschil met de cijfers van aantal actieve ondernemingen (2007: 2125 tegenover 13.698 voor de IT-72) dit is te wijten aan het grote 
verschil tussen ‘werkgevers’ –waarvoor we de tewerkstellingscijfers hebben- en ‘actieve BTW-plichtigen’ –waarvoor we de onderneminsdata hebben. 
Concrete data rond dit verschil kan je ook vinden op de site http://statbel.fgov.be, bv http://statbel.fgov.be/figures/d422_nl.asp waar deze cijfers 
gepresenteerd worden voor de gehele economie.
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Tabel 32 Aantal loontrekkenden naar geslacht (België; 2e kwartaal 2001- 2006)

Mannen Vrouwen Totaal

2001 30 147 10 676 40 823

2002 30 122 10 268 40 390

2003 29 518 9 753 39 271

2004 29 114 9 542 38 656

2005 30 496 9 849 40 345

2006 32 056 10 203 42 259

2007 34 310 11 115 45 425

Bron: RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

2.5 Vraag en aanbod op de IT-arbeidsmarkt

De analyse van de tewerkstellingscijfers leerde ons dat het aantal arbeidsplaatsen in de IT-sector 
de laatste jaren opnieuw sterk stijgt. De arbeidsmarkt, en dus de tewerkstelling, wordt bepaald door 
het mechanisme van vraag en aanbod. In deze paragraaf gaan we daarom dieper in op deze beide 
aspecten. 

2.5.1 Het arbeidsaanbod

In dit eerste onderdeel wordt het arbeidsaanbod besproken. Hierbij wordt aandacht besteed aan de 
niet-werkende werkzoekende informatici. Naast het totaalpakket gaan we binnen deze groep speci-
fiek op zoek naar de schoolverlaters. Daarnaast evalueren we eveneens het effect van de tewerkstel-
lingscijfers voor de informaticasector op de studiekeuze van jongeren.

2.5.1.1 De niet-werkende werkzoekenden

Zoals aangehaald gaan we in eerste instantie in op het totaalpakket van de aanbodzijde van de 
IT-arbeidsmarkt. We bekijken de evolutie van het totaal aantal niet-werkende werkzoekende infor-
matici. Uit onderstaande figuur blijkt dat er in de jaren net voor de ‘millenniumbug’ relatief weinig 
werkloze informatici waren. Door de grote aantrek van de sector steeg het aantal echter elk jaar. De 
grote stijging van het aantal werkloze informatici vond echter plaats vanaf 2002, gelijklopend met de 
lichte achteruitgang van de tewerkstelling in de sector, met een hoogtepunt in 2004. Na 2004 trekt 
de IT-sector terug aan wat betreft arbeidsplaatsen, maar daalt de werkloosheid onder de informatici 
in verhouding slechts licht. Dit kan twee oorzaken hebben. Ofwel stijgt het aanbod van informatici 
sterker dan de vraag, ofwel betreft de tewerkstelling in de sector vooral jobs die niet specifiek door 
informatici worden ingevuld. Er moeten immers ook administratieve functies worden ingevuld. Het 
gewicht van deze oorzaken kunnen we op basis van de data niet berekenen. Wel is het een feit dat 
het aantal werkzoekende informatici in 2007 wel een relatief sterke daling kende. 
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Een vergelijking met het totale aantal niet-werkende werkzoekenden in België toont aan dat de 
evolutie voor de werkloze informatici enigszins afwijkt van het gemiddelde aantal werklozen. Bij de 
informatici kent het aantal werklozen vanaf 1999 tot in 2004 een stijgend verloop. Het totaal aantal 
niet-werkende werkzoekenden daalt daarentegen in de periode tussen 1999 en 2001 met 7,9 pro-
centpunten. Na 2001 loopt de evolutie bij de informatici ongeveer gelijk met deze van het totaal 
aantal werklozen. Het enige verschil bestaat erin dat bij de informatici het dieptepunt wordt bereikt 
in 2004, terwijl het totaal aantal werklozen nog blijft stijgen tot in 2005. 

Figuur 25 Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekende informatici (België; jaargemiddelden)

Bron: VDAB, le Forem, BGDA (eigen bewerking)

Een regionale verdeling (figuur 26) toont over het algemeen een zelfde evolutie aan, namelijk een 
stijging van het aantal niet-werkende werkzoekende informatici in de drie gewesten tot in 2004. 
Opvallend is dat het aantal werklozen in het Vlaams Gewest veel sterker aangroeit dan in het Waals 
Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar de stijging in gelijke mate toeneemt. Na 2004 
kennen de drie gewesten een ander verloop van het aantal werklozen. In Vlaanderen daalt het aantal 
werklozen in sterke mate en neemt terug een niveau aan dat in de buurt ligt van de andere gewesten. 
In Brussel stijgt het aantal werkloze informatici nog in lichte mate verder in 2005 om vervolgens te 
dalen. In Wallonië tot slot blijft het aantal niet-werkende werkzoekenden zowel in 2005 als in 2006 
toenemen (cijfers 2007 niet geheel betrouwbaar omwille van veranderde nomenclatuur). Hoewel er 
in vlaanderen dus een veel grotere vraag naar informatici is, blijkt toch dat het aanbod vanaf 2006 
terug ongeveer gelijk loopt met dit in de twee andere gewesten.
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Figuur 26 Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekende informatici naar gewest  
(België; jaargemiddelden*) 

*de cijfers van 2007 voor het Waalse gewest zijn gebaseerd op het gemiddelde van de laatste drie maanden van 2007, wegens onvolledige gegevens 
voor de rest van 2007
Bron: VDAB, le Forem, BGDA (Eigen bewerking)

Uit figuur 27 blijkt dat het aandeel werkloze informatici in het totaal aantal werklozen in alledrie de 
gewesten ongeveer verdubbeld is sinds 1999. Ook hier ligt de piek in 2004 en daalde dit aandeel 
terug licht vanaf 2005. Brussel spant hier de kroon met ongeveer 1,6% van alle werklozen die werk 
zoeken als informaticus. In Wallonië blijft dit aandeel ook in 2007 nog ruim onder de 1%.

Figuur 27 Evolutie van het aandeel niet-werkende werkzoekende informatici naar gewest  
(jaargemiddelden*)

* de cijfers van 2007 voor het Waalse gewest zijn gebaseerd op het gemiddelde van de laatste drie maanden van 2007, wegens onvolledige gegevens 
voor de rest van 2007
Bron: VDAB, le Forem, iweps, BGDA (Eigen bewerking)
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In onderstaande figuur14 28 wordt de verhouding weergegeven van het aantal niet-werkende werk-
zoekenden per 100 arbeidsplaatsen. Voor Vlaanderen en Brussel loopt deze verhouding over de 
jaren ongeveer gelijk met het totaal aantal werklozen per 100 arbeidsplaatsen, berekend op de 
gehele economie. Voor Wallonië ligt deze lijn echter een stuk hoger. In 2006 waren er hier ongeveer 
35 werkloze informatici per 100 arbeidsplaatsen in de sector. In 2007 daalde dit aantal reeds, maar 
blijft toch een stuk boven het cijfer van de twee andere gewesten. Hoewel het aandeel werkloze 
informatici in het totaal aantal werklozen in Wallonië zeer laag ligt, en er daar zeker in aantal ook 
niet meer werkloze informatici zijn, is het aanbod per arbeidsplaats wel duidelijk groter. Het relatief 
lage aantal jobs in de informatica sector maakt dat er in Wallonië blijkbaar toch een relatief groot 
‘overaanbod’ van informatici is. 

Figuur 28 Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekende informatici per 100 arbeidsplaatsen 
naar gewest

Bron: VDAB, Forem, BGDA, RSZ gecentraliseerde statistieken (Eigen bewerking)

In onderstaande tabellen wordt het aantal werkloze informatici in Vlaanderen15 verdeeld naar onder-
wijsniveau en leeftijd en wordt dit vergeleken met het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden. In 
2007 was ongeveer 40% van alle werkloze informatici in Vlaanderen hooggeschoold. In 1999 was dit 
aandeel nog 48%, maar het hoogste aandeel hooggeschoolde informatici vinden we terug in 2004, 
toen de werkloosheid onder de informatici het hoogst was. Niet verwonderlijk is dat de scholings-
graad van de gemiddelde Vlaamse werkloze een stuk lager ligt. Gemiddeld genomen zijn net iets 
meer dan de helft van de werklozen in Vlaanderen laaggeschoold in 2007. Bij de informatici namen 
deze laaggeschoolde werklozen een aandeel van 23% in. Als algemene tendens zien we verder dat 
de gemiddelde scholingsgraad van werklozen in Vlaanderen steeds hoger wordt. Het aandeel hoog-
geschoolde werklozen is sinds 1999 gestegen van 11,3% tot 15,4%. Ook het aandeel middelbaar 
geschoolden onder de werklozen nam in deze periode licht toe. In de informaticasector zien we de 
omgekeerde tendens. Het aandeel hooggeschoolde werkzoekende informatici daalde van 48,3% 
in 1999 tot 40,7% in 2007. In dezelfde periode verdubbelde het aandeel laaggeschoolde werkzoe-
kende informatici van 12% naar 23%.

14 er zijn enkel cijfers beschikbaar over het aantal arbeidsplaatsen naar hoofdzetel. Werkloosheidscijfers hebben betrekking op personen in de drie 
gewesten. De ratio is dus niet 100% correct (hoofdzetel is niet altijd gelijk aan plaats van tewerkstelling), maar geeft allicht wel een goede indicatie.

15 Voor Brussel en Wallonië zijn deze cijfers niet beschikbaar.
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Tabel 33 Evolutie van het aandeel niet-werkende werkzoekende informatici naar onderwijs-
niveau  in Vlaanderen (jaargemiddelden)

Informatici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Laaggeschoold 11,9 14,3 15,6 15,5 14,3 15,0 18,1 20,8 22,6

Middengeschoold 39,9 39,8 37,8 34,6 33,3 31,7 34,1 36,1 36,6

Hooggeschoold 48,3 45,9 46,6 49,8 52,3 53,4 47,8 43,2 40,7

Totaal nwwz 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Laaggeschoold 57,4 56,7 55,6 53,5 51,5 51,0 51,3 51,5 51,8

Middengeschoold 31,3 31,2 31,4 32,1 33,2 33,1 33,4 33,4 32,8

Hooggeschoold 11,3 12,1 13,0 14,3 15,3 15,9 15,3 15,2 15,4

Bron: VDAB (Eigen bewerking)

Uit onderstaande tabel blijkt dat werkloosheid onder de informatici vooral jonge mensen treft. Het 
grootste aandeel van de werkloze informatici wordt immers jaar na jaar ingenomen door de leeftijds-
groep van 20 tot 29 jaar. In de jaren waar de werkloosheid onder informatici het hoogst was, bleek 
zelfs 60% van de werkloze informatici jonger dan 30 jaar. Het aandeel van de 30 tot 39-jarigen en 40 
tot 49-jarigen ligt vervolgens lager dan het gemiddelde voor de totale werkloze populatie. Voor de 
overige categorieën zijn de verdelingen voor de informatici vergelijkbaar met de gemiddelden voor 
de totale bevolking.

Tabel 34 Evolutie van het aandeel niet-werkende werkzoekende informatici naar leeftijd 
(Vlaanderen; jaargemiddelden)

Informatici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

≤ 19 jaar 5,7 6,4 6,6 5,9 4,5 3,8 4,8 4,9 5,2

20-29 jaar 47,7 49,2 53,7 55,6 55,0 53,4 48,0 43,7 40,7

30-39 jaar 23,5 23,4 21,1 21,6 23,0 21,9 21,9 22,1 21,6

40-49 jaar 14,5 14,3 12,7 11,6 12,2 14,2 15,4 16,0 16,7

50-59 jaar 8,1 6,2 5,5 5,0 5,1 6,5 9,7 12,8 14,8

≥ 60 jaar 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,5 0,9

Totaal nwwz 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

≤ 19 jaar 6,6 6,5 6,7 6,8 6,7 6,4 6,4 5,6 5,6

20-29 jaar 32,3 31,4 32,9 34,5 34,8 33,3 30,7 29,2 27,4

30-39 jaar 26,9 27,0 26,7 26,4 26,0 24,5 22,4 21,1 20,1

40-49 jaar 26,8 27,5 26,0 24,6 23,9 23,6 23,5 22,8 21,7

50-59 jaar 7,1 7,3 7,3 7,3 8,2 11,8 16,6 20,5 24,4

≥ 60 jaar 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,9

Bron: VDAB (Eigen bewerking)
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2.5.1.2 De werkzoekende schoolverlaters

Binnen de groep van niet-werkende werkzoekenden wordt door de VDAB specifieke aandacht 
besteed aan de schoolverlaters. De gegevens die hier worden weergegeven zijn dan ook beperkt 
tot Vlaanderen en ontleend aan een studie van de VDAB. De cijfers waarvoor we een analyse kun-
nen maken van de informaticagerelateerde studierichtingen hebben betrekking op afgestudeerden 
in 2004. Voor het bepalen van het aantal schoolverlaters van 2004 wordt de telling van 2004 ver-
geleken met deze van 2005. Wie in de telling van 2004 voorkomt maar niet meer in deze van 2005, 
wordt als schoolverlater beschouwd. De studiedienst van de VDAB geeft aan dat deze redenering 
niet helemaal klopt. Schoolverlaters die één of meerdere jaren in het buitenland gestudeerd hebben 
of studies volgden in een niet erkende onderwijsinstelling of in een onderwijsinstelling die niet onder 
de bevoegdheid valt van het departement onderwijs, komen in deze bestanden ook niet voor. Een 
aanzienlijk aantal pas afgestudeerden schrijft zich ook niet in bij de VDAB, omdat ze niet verwachten 
lang zonder werk te blijven.

In onderstaande tabel worden voor verschillende onderwijsniveaus de restpercentages opgenomen. 
Dit is het percentage afgestudeerden die na één jaar nog steeds werkloos zijn. In de eerste plaats 
worden de informaticarichtingen van het technisch secundair onderwijs van de derde graad weerge-
geven (TSO3). Onmiddellijk valt op dat de restpercentages voor deze richtingen over het algemeen 
hoger liggen dan voor de andere onderwijsniveaus. De uitzonderingen zijn de schoolverlaters uit de 
richtingen industriële ICT en industriële computertechnieken: de restpercentages voor deze school-
verlaters ligt onder het gemiddelde van het totaal van de informaticarichtingen in het hoger onderwijs 
van één cyclus.
De schoolverlaters uit het hoger onderwijs van één cyclus (HO1C) kampen, net zoals dat het geval 
is in het technisch secundair onderwijs, met een hoger restpercentage dan het gemiddelde voor 
de schoolverlaters met een diploma van hetzelfde niveau. Enkel de schoolverlaters uit de richting 
informatiemanagement en support zijn relatief sneller aan het werk dan hun collega’s uit andere 
studierichtingen.
Naarmate de studieduur toeneemt, lijkt het restpercentage af te nemen. Schoolverlaters uit het hoger 
onderwijs van twee cycli (HO2C) zien het restpercentage dalen tot een gemiddelde van 6,5%. Op 
dit niveau scoren de schoolverlaters uit de informaticarichtingen ook beter dan hun collega’s van het 
hetzelfde studieniveau (6,5% tegenover 9,6%). De schoolverlaters die het meest succesvol zijn op 
de arbeidsmarkt, zijn deze uit de studierichting elektromechanica – automatisering met een restper-
centage van slechts 3,5%.
Op universitair niveau is het gemiddeld restpercentage het laagst, namelijk 5,4%. Met dit restper-
centage blijven de schoolverlaters uit de informaticarichtingen opnieuw onder het gemiddelde voor 
alle schoolverlaters van het universitair niveau (8,8%). De schoolverlaters met het meeste succes op 
de arbeidsmarkt zijn de burgerlijk ingenieurs computerwetenschappen, met een restpercentage van 
slechts 2,4%.

Uit de cijfers wordt duidelijk dat voor de informaticarichtingen het succes van schoolverlaters op de 
arbeidsmarkt stijgt met het opleidingsniveau. Alle richtingen uit het technisch secundair onderwijs 
kampen met een hoger restpercentage dan de schoolverlaters uit de informaticarichtingen van het 
universitair onderwijs, met uitzondering van de schoolverlaters uit de studierichting handelsingeni-
eur beleidsinformatica. Hoewel de hooggeschoolde schoolverlaters meer kansen hebben dan de 
middengeschoolde schoolverlaters, zien we toch dat in de totale populatie meer niet-werkende 
werkzoekende informatici hooggeschoold zijn dan middengeschoold.
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Ook moet er rekening mee gehouden worden dat dit de cijfers van 2005 zijn, gebaseerd op de 
afgestudeerden van 2004. Zoals we hierboven zagen is dit de periode dat de tewerkstelling in de 
informaticasector terug begon aan te trekken. Voor de volgende jaren kan dan ook verwacht worden 
dat de restpercentages nog iets lager zouden liggen. 

Tabel 35 Aantal schoolverlaters en restpercentage (Vlaanderen; 2005)

TSO3 Schoolverlaters Ingeschreven Werkzoekend Restpercentage

Industriële ICT 36 27 3 8,3

Industriële computertechnieken 12 8 1 8,3

Informaticabeheer 435 351 106 24,4

Boekhouden – informatica 880 660 171 19,4

Multimediatechnieken 134 88 29 21,6

Interactieve multimediatechnieken 13 12 4 30,8

Totaal TSO3 informaticarichtingen 1 510 1 146 314 20,8

Totaal TSO3 13 389 9 864 2 005 15,0

HO1C Schoolverlaters Ingeschreven Werkzoekend Restpercentage

Multimedia en 
communicatietechnologie 195 175 31 15,9

Toegepaste informatica 984 804 105 10,7

Informatiemanagement en support 97 86 6 6,2

Totaal HO1C informaticarichtingen 1 276 1 065 142 11,1

Totaal HO1C 16 265 12 652 1 322 8,1

HO2C Schoolverlaters Ingeschreven Werkzoekend Restpercentage

Elektromechanica - automatisering 199 163 7 3,5

Elektromechanica- informatie- en 
communicatietechnieken 179 150 17 9,5

Informatica 51 44 4 7,8

Totaal HO2C informaticarichtingen 429 357 28 6,5

Totaal HO2C 4 814 3 587 462 9,6

Universiteit Schoolverlaters Ingeschreven Werkzoekend Restpercentage

Toegepaste informatica 19 13 1 5,3

Informatica 265 168 13 4,9

Handelsingenieur beleidsinformatica 109 80 10 9,2

Burgerlijk ingenieur 
computerwetenschappen

85 45 2 2,4

Totaal univ informaticarichtingen 478 306 26 5,4

Totaal universitair niveau 11 106 6 487 982 8,8

Totaal schoolverlaters 78 796 56 952 12 046 15,3

Bron: VDAB (Eigen bewerking)
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2.5.1.3 Instroom uit het onderwijs

Zoals uit de cijfers betreffende de schoolverlaters reeds duidelijk werd, bestaan op verschillende 
onderwijsniveaus informaticarichtingen. Voor zover cijfers bekend zijn, wordt in dit onderdeel een 
evolutie geschetst van het aantal gediplomeerden in de informaticarichtingen.

Instroom vanuit universitair niveau

Op universitair niveau bestaan een viertal informaticarichtingen. Binnen de economische en toege-
paste economische wetenschappen kunnen studenten in de tweede cyclus opteren voor de afstu-
deerrichting handelsingenieur in de beleidsinformatica. Ten tweede kent de faculteit wetenschappen 
twee informaticarichtingen, namelijk de informatica en de toegepaste informatica. Binnen de faculteit 
toegepaste wetenschappen kunnen studenten tot slot kiezen voor de richting computerwetenschap-
pen. In het academiejaar 2005-2006 studeerden 254 mensen af die nog in het systeem van twee 
cycli (kandidaat-licentiaat) zaten. Er waren 12 mensen die in het Bama systeem zijn afgestudeerd 
(Master diploma).
Gedetailleerde cijfers met betrekking tot het aantal afgeleverde diploma’s zijn enkel beschikbaar 
voor afgestudeerden aan de Vlaamse universiteiten. In het academiejaar 2005-2006 werden 266 
diploma’s van universitair niveau uitgereikt. De meerderheid hiervan werd behaald in de richting 
informatica binnen de faculteit wetenschappen. Binnen de richting van toegepaste informatica 
studeren er in het algemeen minst mensen (af). Eerder in dit rapport werd reeds aangegeven dat 
de informaticasector een mannensector is en blijft. Dit zien we ook bij de afgestudeerden: slechts 
14,3% van de gediplomeerden in het academiejaar 2005-2006 is een vrouw. Het aandeel vrouwelijke 
gediplomeerden is het laagst in de toegepaste informatica: het zijn allemaal mannen. In de compu-
terwetenschappen gaat het slechts om 3,9% vrouwelijke gediplomeerden, in de informatica is hun 
aandeel 12,8% en in de beleidsinformatica 20,8%.
In de richtingen ‘beleidsinformatica’ en ‘informatica’ neemt het aantal studenten jaarlijks af sinds het 
academiejaar 2001-2002. In de twee andere richtingen is deze daling minder uitgesproken, grillig, 
met zelfs een eerder sterke stijging in de richting ‘computerwetenschappen’. Toch kan deze stijging 
het dalende aantal afgestudeerden met een universitair diploma in een informatica gerelateerde 
studierichting niet ombuigen. Het totaal aantal afgestudeerden daalde van 395 in 2001-2002 naar 
266 in 2005-2006. De felle berichtgeving rond problemen in de informaticasector, die we bovendien 
maar zeer gedeeltelijk terug vinden in deze sectormonografie, hebben blijkbaar wel een duidelijke 
invloed op het aantal studenten dat kiest voor een informaticarichting op de universiteit. We zullen 
hieronder zien of dat voor de hogescholen ook het geval is.

Tabel 36 Uitgereikte diploma’s aan de Vlaamse Universiteiten

Academiejaar Beleids-
informatica

Informatica Toegepaste 
Informatica

Computer-
wetenschappen

Totaal

2001-2002 89 239 20 47 395

2002-2003 95 203 9 73 380

2003-2004 94 250 15 81 440

2004-2005 53 221 31 73 378

2005-2006* 24 154 14 76 266

*Diploma’s van tweede cyclus van twee (licentiaat) en Master diploma’s werden samengeteld
Bron: Statistische Jaarboeken van het Vlaams Onderwijs, departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid
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Instroom vanuit de hogescholen

Voor de studenten in het hoger onderwijs van één cyclus zijn drie informaticarichtingen beschikbaar. 
Binnen de handelswetenschappen en bedrijfskunde kunnen studenten opteren voor de richting 
Informatiemanagement en Support enerzijds en Toegepaste Informatica anderzijds. Binnen de 
industriële wetenschappen en technologie kunnen studenten ook kiezen voor de richting Multimedia 
en Communicatietechnieken. Er is ook een richting Informatica van twee cycli aan de hogescho-
len, maar deze trekt minder studenten dan de richting Informatica op universitair niveau. Andere 
richtingen aan de hogeschool van twee cycli (Elektromechanica-Automatisering en Informatie- en 
Communicatietechnieken) werden afgebouwd of kregen een andere benaming en invulling (onder 
andere omwille van de hervormingen). Op het niveau van hogescholen worden voornamelijk diplo-
ma’s uitgereikt in de richting toegepaste informatica. Over het algemeen worden op dit onderwijsni-
veau aanzienlijk meer diploma’s uitgereikt dan op universitair niveau.
Ook de daling in het aantal studenten is hier veel minder uitgesproken. Op de periode van vijf jaar 
zien we wel een daling, maar deze kent toch een grillig verloop. In 2002-2003 was er zelfs een 
uitgesproken stijging in het aantal studenten in informatica-gerelateerde studierichtingen op hoge-
schoolniveau. Vanaf het schooljaar 2003-2004 zien we echter ook hier een constante daling van het 
aantal studenten. Over een periode van vier jaar nam het aantal studenten zelfs met ongeveer een 
derde af. Ook hier moeten we dus toch besluiten dat minder en minder studenten afstuderen in een 
informatica gerelateerde studierichting.

Tabel 37 Uitgereikte diploma’s aan de Vlaamse Hogescholen

Academiejaar Informatie-
management 
en support

Toegepaste 
Informatica

Multimedia en 
communicatie-

technieken

Informatica 
(2 cycli)

Totaal

2001-2002 48 959 161 35 1 203

2002-2003 77 1 158 243 60 1 538

2003-2004 95 1 083 221 59 1 458

2004-2005 96 901 201 33 1 231

2005-2006 87 729 217 45 1 078

Bron: Statistische Jaarboeken van het Vlaams Onderwijs, departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid

De statistieken voor de Waalse hogescholen zijn niet volledig. De meeste diploma’s worden jaar 
na jaar uitgereikt in de richting ‘informatique de gestion’. Daarnaast studeren ook veel personen af 
in de riching ‘informatique industrielle’. Na het academiejaar 2002-2003 werden vele richtingen in 
de informatica grondig herzien (en/of kregen een nieuwe benaming) waardoor de vergelijking sterk 
wordt bemoeilijkt.
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Tabel 38 Uitgereikte diploma’s aan de Waalse Hogescholen (één cyclus)

Academiejaar 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

Graduat en comptabilité - 
Informatique 142 154 106 57

Informatique: 2 751 2 797 - -

>  Informatique 1 256 - - -

>  Système d'information
    intégrée (informatique) 17 27 - 19

>  Informatique de gestion 1 478 2 770 2 630 2 157

Informatique industrielle 669 - 1 070 1 082

Technologie de l’informatique 228 381 492 633

Bron: Services des statistiques Communauté française

Instroom vanuit het secundair onderwijs

Informaticarichtingen in het secundair onderwijs vinden we terug in het technisch onderwijs. Hoewel 
meerdere informaticarichtingen bestaan in het technisch secundair onderwijs, zijn in de statistieken 
slechts twee richtingen opgenomen. Het gaat om de richtingen industriële computertechnieken en 
interactieve multimediatechnieken. Het is in deze laatste richting dat de meeste studiebewijzen wor-
den uitgereikt.

Tabel 39 Uitgereikte studiebewijzen in de scholen van het secundair onderwijs (Vlaanderen)

Schooljaar Industriële 
computertechnieken

Interactieve 
multimediatechnieken

Totaal

2001-2002 17 24 41

2002-2003 10 27 37

2003-2004 11 16 27

2005-2006 4 19 23

Bron: Statistische Jaarboeken van het Vlaams Onderwijs, departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid

Maar ook hier is de conclusie weer hetzelfde. Het totaal aantal studenten neemt jaar na jaar af. Met 
een sector die terug sterk groeit en studentenaantallen die blijven dalen, zal er in de toekomst onge-
twijfeld een tekort ontstaan van informatici. In het volgend deel wordt de vraag naar informatici beke-
ken, om dan in het laatste deel uit te komen bij een analyse van de knelpuntberoepen in de sector.
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2.5.2 De arbeidsvraag

Het aantal ontvangen werkaanbiedingen voor informatici kent een bijzonder verloop. De reden hier-
voor hangt nauw samen met enkele methodologische wijzigingen in de statistische analyse bij de 
gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling. In de methodologie wordt dieper ingegaan op de 
mogelijkheid van het voorkomen van dubbeltellingen. 
In Wallonië is de vraag naar informatici steeds laag geweest, zoals ook al bleek uit de bespreking van 
het belang van de sector daar. Van 1999 tot 2003 zien we bovendien nog een daling van de vraag 
naar informatici. Vanaf 2004 begon de vraag lichtjes te stijgen, maar bleef laag. In Brussel bleef 
de vraag redelijk constant tot 2003, om daarna, en vooral in 2006 toch een relatief sterke stijging 
te kennen. De vraag was duidelijk het hoogst in Vlaanderen, maar kende hier ook veruit het meest 
grillige verloop. Vanaf 1999 tot 2003 zien we in de data van de VDAB een daling van de vraag naar 
informatici, om vanaf 2004 spectaculair te stijgen tot in 2007.

Figuur 29 Aantal ontvangen werkaanbiedingen voor informatici (België en de gewesten)

Bron: VDAB, le Forem, BGDA (Eigen bewerking)

Onderstaande tabel en figuur geven het gemiddeld aantal niet-werkende werkzoekende informatici 
per ontvangen werkaanbieding weer. Hoewel er in Vlaanderen in absolute cijfers veel meer werkloze 
informatici zijn, blijkt de verhouding van het aanbod op de vraag hier toch veruit het kleinst te zijn. 
Ook in deze tabel zien we de lichte terugval van de sector na de eeuwwisseling. In Vlaanderen waren 
er in 18,4 werkloze informatici voor elke werkaanbieding uit de sector. Vergeleken met 2,3 werkloze 
informatici per werkaanbieding in 1999 is dit een zeer hoog aantal. Sinds 2005 neemt dit aantal ech-
ter sterk terug af om in 2007 opnieuw uit te komen op 2,9 werkloze informatici per werkaanbieding. 
Gezien de gestage groei van de sector is de hamvraag hoe deze evolutie zich de komende jaren zal 
verder zetten. In Brussel en Wallonië zien we een gelijkaardige evolutie, maar hier blijft het aanbod 
ruim de vraag overstijgen. We weten echter dat er nooit een perfecte ‘fit’ is tussen de gevraagde 
kwalificaties in de werkaanbiedingen en de aangeboden kwalificaties van de werkzoekenden. In 
Brussel en in mindere mate ook in Wallonië lijkt het aanbod op het eerste zicht voldoende ruim om 
de juiste invulling te vinden van de aanbiedingen, maar in Vlaanderen zou dit met een aanbod van 
2,9 informatici per vacature reeds een stuk minder vlot kunnen verlopen. Op basis van deze tabel 
kunnen we reeds de vrees uitspreken dat de groei van de sector wel eens zou kunnen afgeremd 
worden door een te beperkt aanbod van geschikte werkkrachten.
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Ook voor de totale economie zien we een afname van het aantal werklozen per werkaanbieding, 
doch deze evolutie is op het niveau van de economie in zijn geheel veel minder uitgesproken dan 
in de informatica sector.

Tabel 40 Evolutie van het gemiddeld aantal nwwz informatici per ontvangen werkaanbieding  
(België en de gewesten)

Informatici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vlaanderen 2,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,92,3 3,4 7,8 15,1 18,4 12,8 7,2 5,2 2,9

Brussel 12,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,912,2 16,2 27,1 53,5 78,3 52,8 37,9 23,3 20,9

Wallonië* 8,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,28,8 10,9 11,3 20,0 28,6 23,1 18,1 9,2 -
Gemiddeld 4,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,84,3 5,9 10,6 19,9 25,8 18,6 11,9 10,8 -

Niet werkende 
werkzoekenden 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20071999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Vlaanderen 17,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,817,7 14,3 16,3 18,9 20,4 18,2 16,0 11,3 7,8

Brussel 49,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,049,4 47,8 57,5 82,7 92,1 81,5 78,5 67,6 79,0

* Cijfers voor 2007 voor het Waalse Gewest konden niet verkregen worden
Bron: VDAB, Forem, BGDA (Eigen bewerking)

Figuur 30 Evolutie van het gemiddeld aantal nwwz per ontvangen werkaanbieding  
(België en de gewesten)

Bron: VDAB, le Forem, BGDA (Eigen bewerking)

Tot slot worden de ontvangen werkaanbiedingen in Vlaanderen weergegeven naar gewenst onder-
wijsniveau en vergeleken met het totaal aantal werkaanbiedingen. Voor de andere gewesten zijn 
hierover geen cijfers gekend. Veruit de meeste werkaanbiedingen voor informatici zijn bestemd voor 
hooggeschoolden. Van 1999 tot 2001 ligt het aandeel werkaanbiedingen voor hooggeschoolden 
immers boven 80%. Vanaf 2000 – het jaar waarin het aantal niet-werkende werkzoekenden stijgt en 
het aantal werkaanbiedingen daalt – daalt het aandeel werkaanbiedingen voor hooggeschoolden. 
In datzelfde jaar stijgt ook het aandeel vacatures voor laaggeschoolden. Vanaf 2004 is vervolgens 
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opnieuw de tendens ingezet naar minder werkaanbiedingen voor laaggeschoolden en meer voor 
hooggeschoolden. Deze aandelen wijken sterk af voor het gemiddeld aantal werkaanbiedingen. 
Ongeveer de helft van het totaal aantal vacatures is immers bestemd voor laaggeschoolden. In één 
derde van de werkaanbiedingen in Vlaanderen wordt een diploma van hoger niveau gevraagd. 
Deze evolutie op zich is ongeveer gelijklopend met de scholingsgraad van de werkzoekende infor-
matici. Het grote verschil zit hem in de vraag naar hooggeschoolden. Terwijl in 2007 72% van de 
aanbiedingen een hoger diploma voorop stelde, bleek ‘slechts’ 41% van de werkzoekenden hoog-
geschoold te zijn. Hoewel de diplomavereisten blijkbaar sinds 1999 reeds sterk gedaald zijn, is er 
toch nog steeds een groot verschil in gevraagde en aangeboden kwalificaties. Hier is zelfs geen 
sprake van specifieke kwalificaties, maar van formele kwalificaties. Wetende dat binnen de groep 
hooggeschoolden vaak specifieke kennis gevraagd wordt, is het probleem nog veel groter zoals 
het hier wordt voorgesteld. Op basis van de vergelijking tussen deze aangeboden en gevraagde 
kwalificatieniveau’s moet er werk gemaakt worden van een betere afstemming tussen de vraag en 
het aanbod. In het volgende deel, de analyse van de knelpuntberoepen, zal het resultaat van deze 
afstemmingsproblemen besproken worden.

Tabel 41 Evolutie van het gewenste onderwijsniveau van de ontvangen werkaanbieding (Vlaanderen)

Informatici 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Laaggeschoold 4,3 4,5 8,7 21,8 21,3 15,7 16,3 13,2 14,7

Middengeschoold 11,3 10,9 9,8 5,9 8,7 9,2 9,2 10,1 13,5

Hooggeschoold 84,4 84,6 81,5 72,3 70,0 75,1 74,6 76,8 71,9

Totaal 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Laaggeschoold 49,5 50,4 52,0 51,8 47,9 48,2 47,8 47,1 45,3

Middengeschoold 22,0 21,8 21,7 21,6 29,1 27,3 25,2 22,1 22,0

Hooggeschoold 28,4 27,9 26,2 26,6 23,0 24,5 27,1 30,8 32,7

Bron: VDAB (Eigen bewerking)

2.5.3 Analyse van de knelpuntberoepen

In voorgaande cijfers werd duidelijk dat de evolutie van de werkloosheid en van het aantal vacatures 
afhangt van de globale economische evolutie. Na de succesvolle jaren 2000 en 2001 ging de con-
junctuur terug achteruit. Van een aantal indicatoren wordt verwacht dat ze sterk samenhangen met 
de economische situatie. De indicatoren die het sterkst onder invloed van de conjunctuur te lijden 
hebben zijn de evolutie van het aantal vacatures, de snelheid van invulling en daarmee samenhan-
gend het vervullingspercentage, het aandeel van vacatures dat geannuleerd wordt wegens een 
gebrek aan geschikte kandidaten en het aantal beschikbare werkzoekenden per vacature, de zoge-
naamde spanningsindicator16. 

16 Studiedienst VDAB, Knelpuntberoepen 2005.
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In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van het aantal knelpuntberoepen17 in de informatica-
sector in de drie gewesten. Knelpuntvacatures zijn vacatures waarvan de gewestelijke arbeidsbe-
middelaars zien dat ze moeilijker en/of trager ingevuld geraken dan de gemiddelde vacature. De 
criteria om een vacature als knelpuntvacature te identificeren verschilt enigszins voor de drie gewes-
telijke diensten (zie methodologische bijlage). De oorzaak van het knelpuntkarakter van een beroep 
kan drievoudig zijn. Een eerste oorzaak is het kwantitatief tekort aan arbeidskrachten. Het is immers 
mogelijk dat een beroep niet meer wordt aangeleerd of dat er te weinig uitstroom is uit bepaalde 
studierichtingen. Mogelijk is er een tekort aan arbeidskrachten voor een bepaald beroep en zijn 
de deeltijds werkenden niet beschikbaar voor een voltijdse job. Een tweede oorzaak is vervolgens 
het kwalitatief tekort aan arbeidskrachten. In dit geval zijn er meestal voldoende werkzoekenden, 
maar ontbreekt het hen aan de nodige vakbekwaamheid, ervaring, bijkomende specifieke kennis 
of bepaalde belangrijke persoonskenmerken. Tot slot kan het knelpuntkarakter van een beroep zijn 
oorsprong hebben in de werkomstandigheden die met een beroep gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld 
een laag loon, ongezond of zwaar werk, veel stress en ongunstige arbeidstijdregeling.

2.5.3.1 Knelpuntberoepen in Vlaanderen

Een vergelijking tussen de gewesten is voor de knelpuntberoepen niet mogelijk. In Vlaanderen wor-
den immers andere beroepencodes gehanteerd voor de beroepen in de informatica dan in Wallonië 
en Brussel. Bovendien moet een vergelijking tussen verschillende jaren ook met enige nuance 
gebeuren daar de methodologie doorheen de jaren lichte wijzigingen onderging.

In de lijst van 2006 van beroepsgroepen met een hoog aantal knelpuntberoepen, staan de informatici 
op de negende plaats van de 22 beroepsgroepen. Dit betekent dus dat deze beroepsgroep met een 
belangrijk aantal knelpuntberoepen zit. Wanneer we dit naderbij bekijken, zien we dat er een negen-
tal knelpuntberoepen zijn binnen de informatica sector (tabel 42). De oorzaak van het knelpuntka-
rakter van de beroepen in 2006 is hoofdzakelijk kwantitatief. De vraag naar informatici overstijgt het 
aanbod. De vraag naar deze beroepen is ook een vraag naar hooggeschoolden, waardoor het knel-
puntkarakter een bijkomend kwalitatief aspect krijgt. De werkgevers zoeken hooggeschoolden die 
de technologie perfect beheersen en met een up-to-date kennis van een aantal informatica-topics. In 
2007 werd dit kwalitatief aspect nog belangrijker. Hoewel de kwantiteit nog steeds als knelpunt werd 
opgegeven, was het gebrek aan de juiste kennis de belangrijkste oorzaak voor veel knelpunten. Ook 
zijn er ten opzichte van 2006 4 extra knelpuntberoepen bijgekomen voor informatici. Dit bevestigt 
het vermoeden dat eerder reeds werd uitgesproken. Het aantal werknemers in de ICT blijft stijgen 
terwijl het aantal studenten een dalende tendens vertoont. Dit nog gecombineerd met de verschillen 
tussen de geëiste en de aangeboden competenties, met als extra probleem vaak nog de specifieke 
competenties die gevraagd worden, leidt tot knelpunten op de arbeidsmarkt. De laatste jaren worden 
deze knelpunten nog meer uitgesproken. 

17 Zie methodologie voor de gehanteerde criteria in de drie gewesten.
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Tabel 42 Knelpuntberoepen voor informatici naar oorzaak in het Vlaamse Gewest (2006 en 2007)

Ontvangen 
jobs 2006*

Oorzaak  
knelpuntkarakter

Ontvangen 
jobs 2007**

Oorzaak 
knelpuntkarakter

Kwantitatief Kwalitatief Kwantitatief Kwalitatief

Analist 508 1 2  2 1

Support 915 1 2 1 2

Toepassingsprogrammeur 1845 1 2 2 1

Systeembeheerder 362 1 2 2 1

Analist programmeur 581 1 2 2 1

Netwerkbeheerder 309 1 2 2 1

Netwerkspecialist 154 1 2 2 1

EDP Manager 56 1 2 2 1

Databeheerder 167 1 2 2 1

Projectleider informatica 2 1

Systeemprogrammeur 2 1

PC-technieker 1 2

Computer-operator 1 2

Bron: VDAB, 
* Normaal economisch circuit zonder interims
** precieze aantallen niet bekend

In tabel 43 wordt een evolutie weergegeven van de knelpuntberoepen voor informatici in Vlaanderen 
van 2000 tot en met 2007. De grijs gearceerde delen geven knelpuntberoepen weer in dat jaar. 2005 
was een jaar waar er binnen de informatica weinig knelpuntberoepen waren, maar de tendens van 
vóór 2005 wordt duidelijk terug opgepakt in 2006 en 2007. De beroepen van analist en systeem-
beheerder zijn al zeven jaar onafgebroken geregistreerd als knelpuntberoep. Andere beroepen zijn 
dikwijls vier à vijf jaar op rij geregistreerd geweest. Uit de analyses werd echter wel duidelijk dat de 
oorzaak van het knelpuntkarakter sinds 2002 gewijzigd is. Tot 2001 werd als belangrijkste oorzaak 
van het knelpuntkarakter het gebrek aan voldoende werkzoekenden opgegeven. Vanaf 2002 wordt 
echter het knelpuntkarakter van alle informaticaberoepen veroorzaakt door het tekort aan bekwame 
arbeidskrachten. In 2006 echter bleek dat er weer wat kwantitatieve problemen waren, maar dit is 
weer omgeslagen in 2007. Voor 2007 wordt, zoals boven reeds gezegd, het gebrek aan informatici 
nog steeds vaak als reden opgegeven, maar is in combinatie hiermee vooral het gebrek aan de juiste 
kennis de doorslaggevende factor om de vacatures moeilijk of helemaal niet ingevuld te krijgen. 
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Tabel 43 Evolutie van de knelpuntberoepen in de informatica 1996 – 2006 in Vlaanderen naar aantal 
vacatures, grijs = knelpunt

Knelpuntberoep 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

E.D.P.* manager 28 42 20 52 57 87 56 -
Auditor 19 17 7 1 2 10 15 -
Projectleider 507 738 414 434 373 473 662 -
Databeheerder 102 46 17 30 149 131 167 -
Netwerkbeheerder 212 135 117 153 224 248 309 -
Systeembeheerder 175 90 48 52 165 382 362 -
Analist 185 106 52 34 207 389 508 -
Toepassingsprogrammeur 712 697 536 541 703 1393 1845 -
Analist-programmeur 575 261 135 86 284 496 581 -
Systeemprogrammeur 221 305 192 257 238 121 206 -
Support 680 426 228 254 542 804 915 -
Netwerkspecialist 180 64 42 34 36 65 154 -
PC-technieker 191 118 53 51 176 322 229 -
Computeroperator 76 31 18 67 9 27 23 -
Instructeur informatica 109 53 20 9 19 65 38 -
Instructeur  bureautica 21 12 4 4 14 12 9 -

*electronic data processing 
Bron: VDAB

Volgens analyses van de VDAB worden de meest standvastige knelpunten gevonden bij beroepen 
waarvoor een stevige kennis vereist of waarvoor de technische kennis dient gecombineerd te wor-
den met commerciële en/of administratieve vaardigheden. Het permanente karakter van sommige 
knelpuntberoepen geeft dan ook aan hoe moeilijk het is om jongeren of werkzoekenden te oriën-
teren naar deze beroepen. Bovendien is de formele, schoolse kennis vaak niet voldoende om de 
arbeidsplaatsen in te vullen. Specifieke kennis, gecombineerd met andere vaardigheden zoals de 
meer commerciële en/of administratieve vaardigheden, het werken in teams, en bepaalde persoon-
lijkheidskenmerken maken bepaalde beroepen zeer moeilijk invulbaar.
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2.5.3.2  Knelpuntberoepen in Brussel 18

In Brussel worden in 2006 tien beroepen in de informatica als knelpuntberoep geregistreerd. Er is 
geen rangschikking in de oorzaken van de knelpuntberoepen. Volgens een studie van de BGDA 
gepubliceerd in 2006, zijn de voornaamste obstakels voor de aanwerving van kandidaten voor 
onderstaande knelpuntberoepen de kennis van de programmeertalen en specifieke software. Er 
wordt ook gewezen op de vaak onvoldoende basiskennis van de ingeschreven werkzoekenden 
in deze beroepsgroep. Daarenboven wordt dikwijls verwacht dat de kandidaat-werknemers beide 
landstalen beheersen (zeker wanneer ze contact hebben met klanten) en kennis van het Engels heb-
ben (handleidingen lezen, vergaderingen volgen,…). Er wordt eveneens gewezen op een gebrek 
aan voldoende ervaring of het vereiste diploma. Meestal wordt een hoger opleidingsniveau gevraagd 
van het korte type of een universitaire opleiding. De eisen liggen dus zeer hoog, waardoor er een 
kwalitatief probleem is.

Tabel 44 Knelpuntberoepen voor informatici  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2006 en 2007)

Ontvangen 
jobs 2006

Oorzaak  
knelpuntkarakter*

Ontvangen 
jobs 2007

Oorzaak 
knelpuntkarakter*

Kwantitatief Kwalitatief Kwantitatief Kwalitatief

Ingenieur software 20 X 32 X

Netwerkarchitect 24 X 59 X X

Technisch raadgever 26 X

Projectleider informatica 87 X ** 45 X X

Functioneel analist 32 X

Toepassingsanalist 26 X

Analist-programmeur 150 X 216 X X

Toepassingsprogrammeur 30 X X

Netwerkbeheerder 20 X X

Gegevensbeheerder 21 X

Systeemprogrammeur 92 X X

Webmaster/webdesign 67 X X

Technicus helpdesk 136 X

Andere informatici 278 X

*Er is geen rangschikking gegeven naar belangrijkste oorzaak (kwantitatief/kwalitatief)
** Bij projectleider informatica is er nog eens bijkomende oorzaak van het knelpuntkarakter, zijnde de slechte arbeidsomstandigheden
Bron: BGDA

18 Bron: BGDA, Analyse van de knelpuntberoepen in het Brussels Gewest in 2005.
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Als we de evolutie van de knelpuntberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekijken (tabel 
45), zien we ook hier dat het beroep van analist programmeur een knelpuntberoep is sinds acht 
jaar. Netwerkbeheerder staat reeds zeven jaar op de lijst, en is in 2007 van de lijst verdwenen, naast 
programmeur. Voorts zijn er nog een aantal beroepen die de laatste vier/vijf jaar een knelpuntbe-
roep geworden zijn : projectleider en software-ingenieur. Toch blijkt dat het aantal knelpunten voor 
informatici in Brussel lager liggen dan in Vlaanderen. Hoewel we voorzichtig moeten zijn met de 
vergelijking van de cijfers, is dit niet onverwacht vermits er in Brussel enerzijds minder vacatures zijn 
voor informatici 

Tabel 45  Evolutie van de knelpuntberoepen 2000 – 2007 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Knelpuntberoep 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Software-ingenieur X X X X X

Systeemingenieur X X X X

Projectleider informatica X X X X X

Analist-programmeur X X X X X X X X

Onderhoudstechnicus 
(software en materieel)

X X X X

Netwerkbeheerder X X X X X X X

Netwerkarchitect X X X

Conceptor van gegevensbank X

Gegevensbeheerder X X X

Organisch analist

Functioneel analist X X X

Toepassingsprogrammeur X X

Technisch raadgever X X

Helpdesk bediende
Technicus helpdesk

X X X X X

Systeemprogrammeur X X

Programmeur X X X X X X

Infograficus X X X

Webdesigner / Webmaster X X X X X

Webdevelopper X X X X

Andere informatici X X

Bron: BGDA (Eigen bewerking)
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2.5.3.3  Knelpuntberoepen in Wallonië 19

In Wallonië zijn in 2005-2006 in de beroepsgroep voor informatici geen knelpuntberoepen opgeno-
men. Als we kijken naar de evolutie van de knelpuntberoepen in Wallonië zien we dat in 2000 en 2001 
bijna alle beroepen in de informatica waren opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen. De studie 
van le Forem geeft dit niet aan, maar het is te verwachten dat in deze periode de oorzaak van het 
knelpuntkarakter voornamelijk werd veroorzaakt door een kwantitatief tekort, of met andere woorden 
een tekort aan werkzoekende informatici. Na deze topjaren, neemt het aantal informaticaberoepen 
opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen vervolgens terug af. In 2005-2006 zien we dat geen 
enkel informaticaberoep nog in de lijst met knelpuntberoepen staat.

Tabel 46 Evolutie van de knelpuntberoepen 1999 – 2003 in het Waals Gewest

Knelpuntberoep 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005-2006

Systeem- en softwareanalist X X X X X -

Analist-programmeur X X X -

Systeemprogrammeur X X X -

Analist X X X X -

Programmeur X X X X -

Projectleider X X X X -

Netwerkspecialist X X X X X -

Bedrijfsinformaticus X X X -

Netwerkbeheerder X -

Help desk X X X X -

Consultant X -

Webmaster X X X -

Opleider in gebruikstechnieken 
(internet en multimedia) X X X -

http://www.leforem.be/wcs/ExtBlobServer/Rapport_metiers_critiques_juin2006_2C0_blobcol=urlvalue&blobtable=DocPar_Mungo&blobkey=id&blobhea
dername1=Content-Type&blobwhere=1206036292273&blobheadervalue1=application-pdf.pdf
Bron: le Forem

19 Voor de analyse van knelpuntberoepen wordt beroep gedaan op een studie van le Forem in 2003 en 2007



75

Bits, bytes en bugs : next generation

Uit de cijfers is gebleken dat de IT-sector de lichte terugval na de decenniumovergang goed te 
boven is gekomen. We komen tot deze conclusie op basis van een goede score voor alle arbeids-
marktindicatoren. Ten eerste zagen we dat het ondernemerschap in de IT steeds op een hoog 
niveau bleef de laatste tien jaar. In 2006 werden er in de sector ongeveer dubbel zo veel bedrijven 
opgericht als in 1996. Er was wel een kleine terugval in 2002 en 2003, maar zelfs in deze ‘mindere’ 
jaren bleef het aantal oprichtingen ruim boven het niveau van 1999. Daar staat wel tegenover dat 
het aantal verdwenen ondernemingen in de IT-sector ook steeds toenam. Ook hier zien we dat het 
aantal verdwenen ondernemingen in 2006 eens zo hoog lag als het aantal in 1996. Maar de ratio 
van het aantal opgerichte op het aantal verdwenen ondernemingen bleef steeds positief, en is gedu-
rende de laatste 10 jaar eigenlijk nooit in de buurt van een 1 op 1 verhouding gekomen. Het logische 
gevolg is dus dat het aantal actieve ondernemingen in de IT-sector de laatste tien jaar ook sterk 
toegenomen is. Dit aantal is zelfs meer dan verdubbeld sinds 1996. Naar tewerkstelling zagen we 
wel een lichte terugval in 2002 en 2003. In 2004 bleef het aantal werknemers in de sector ongeveer 
stabiel, maar vanaf 2005 is er terug een sterke groei waar te nemen van het aantal arbeidsplaatsen. 
Over de gehele periode van 10 jaar is ook het aantal werknemers meer dan verdubbeld. De kleine 
terugval in het aantal werknemers (in 2002 en 2003), gecombineerd met een constante aangroei van 
het aantal actieve bedrijven, kan wijzen op een georganiseerde veiligstelling van de werknemers in 
de IT-sector: uit angst hun job te verliezen, kiezen een aantal werknemers zelf een eigen bedrijf op 
te richten. Het gemeenschappelijke kenmerk van de actieve ondernemingen in de IT-sector –en dit 
geldt zelfs nog sterker voor alle bedrijven in België– is dat ze in aantal werknemers beperkt blijven: 
België is en blijft een land van kleine en middelgrote ondernemingen. Eenzelfde positieve trend  
als het aantal actieve ondernemingen stellen we vast voor het aantal faillissementen : jaar na jaar 
worden steeds minder bedrijven met een faillissement geconfronteerd. Bovendien zagen we ook 
dat bedrijven uit de IT-sector minder kans hebben om failliet te gaan  dan het gemiddeld Belgisch 
bedrijf. In 2007 ging er ongeveer 1 IT-bedrijf op 125 failliet, voor een gemiddeld Belgisch bedrijf was 
dit 1 op 95.
Zoals reeds aangehaald, stijgt de tewerkstelling de laatste jaren opnieuw en komt in 2007 een stuk 
boven het niveau van de eerdere piek in 2001 te liggen (49 511 in 2007 tegen 44 074 in 2001). 
Hoewel de tewerkstelling in de IT de laatste tien jaar verhoudingsgewijs iets sterker groeide in 
Wallonië (+137%) en Brussel (+130%) dan in Vlaanderen (+99%), blijven er in Vlaanderen nog 
steeds ruimschoots meer werknemers in de sector dan in Brussel en Wallonië samen. Ook voor het 
aantal actieve ondernemingen in de IT kunnen we dezelfde conclusie trekken : 13 698 in Vlaanderen 
tegen 8 964 voor Brussel en Wallonië samen. De IT sector blijft dus in hoofdzaak een Vlaamse kwes-
tie. Bovendien ook een mannenkwestie. Ongeveer 75% van de werknemers was in 2007 een man 
die bovendien zeer zelden deeltijds werkt.
Samen met de toenemende werkgelegenheid, zet de daling van het aantal niet-werkende werkzoe-
kende informatici zich voort. In Wallonië steeg het aantal werkzoekende informatici tot 2006, maar 
in 2007 daalde het aantal in de drie gewesten. In Vlaanderen daalde het aantal werkloze informatici 
bovendien al vanaf 2005. Samen met de stijgende tewerkstelling en het sterk stijgend aantal vaca-
tures bij de gewestelijke instellingen voor arbeidsbemiddeling komt hier het grote pijnpunt van de 
IT-sector naar boven. Veel gespecialiseerde beroepen in de informaticasector worden immers al 
enkele jaren op rij als knelpuntberoep beschouwd. De combinatie van een te klein aantal werkzoe-
kende informatici met een gebrek aan specifieke kennis en vaardigheden die vaak voor de betref-
fende functies wordt gevraagd, maakt dat deze functies zeer moeilijk en vaak helemaal niet ingevuld 
raken. Er is met andere woorden een grote nood aan gerichte opleidingen en ook aan aangepaste 
cursussen. Naast aangepaste opleidingen binnen het regulier onderwijs, is er ook vraag naar en 
nood aan cursussen buiten het onderwijs.

 Besluit
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De situatie op de IT-arbeidsmarkt de laatste 10 jaar doet echter denken aan de zogenaamde ‘var-
kenscyclus’. Dit is een economische wetmatigheid die voor het eerst in de landbouwsector werd ont-
dekt. Varkensboeren breiden vaak massaal uit op het moment dat het aanbod laag en de prijs hoog 
is, waardoor de prijzen ineen storten en veel boeren de deuren moeten sluiten, waarna de cyclus 
weer opnieuw begint. Hetzelfde is gedeeltelijk gebeurd met de IT-studenten. Tijdens de piek van 
de tewerkstelling in de sector rond de eeuwwisseling, werd er zeer euforisch bericht over de IT en 
begonnen veel studenten aan hun opleiding. Toen ze echter enkele jaren later afstudeerden was de 
tewerkstelling in de IT lichtjes terug gezakt en werd er veel minder positief over bericht. Dit is dus het 
probleem van onevenwicht in aanbod en vraag, waarbij het aanbod te extreem en vooral met achter-
stand reageert op de vraagschommelingen. Rond de eeuwwisseling kende de informaticarichtingen 
een sterke groei, maar de studenten betraden de arbeidsmarkt enkele jaren later op een voorlopig 
laagtepunt. Hierdoor nam het succes van de informatica bij studenten terug af en kon er niet direct 
voldaan worden aan de stijgende vraag, met het hoog aantal knelpunten dat we nu zien tot gevolg. 
Om deze contracyclische vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, is er nood aan innovatieve 
opleiding in ICT. Bepaalde andere studierichtingen met hooggeschoolden kampen bijvoorbeeld 
met zeer hoge restpercentages (aandeel afgestudeerden die na een jaar werkzoekend nog steeds 
werkloos zijn). Deze werkzoekenden hebben vaak wel zeer goede algemene kwalificaties, maar mis-
sen wel de sector- en bedrijfsspecifieke kennis. Specifieke opleidingsmodules zouden deze groep 
werkzoekenden (op korte termijn) kunnen klaar maken voor een job in de IT. Deze korte termijn 
opleidingen kunnen eventueel ook door bedrijven zelf of zelfs ‘on the job’ worden gedaan. Anderzijds 
hebben analyses enkele jaren terug20 ook duidelijk gemaakt dat de IT sector vaak kampt met een 
zeer hoge mobiliteit (hoge uitstroom, gecombineerd met hoge instroom, ook bij hoogconjunctuur). Er 
lijkt weinig retentiebeleid te zijn in de sector. Gecombineerd met inspanningen om nieuwe profielen 
aan te trekken is het misschien ook tijd om een sectorieel retentiebeleid in te voeren. 
Aan bits en bytes is er in deze samenleving en economie geen gebrek, zo bleek. Nochtans blijft er 
een “labiele” vloek rusten op de sector van de informatie- en de communicatietechnologie. Nooit 
kon de sector de varkenscyclus ontwijken. ICT’ers, ook de “next generation”, komen en gaan op het 
verkeerde moment. Coördinatie van vraag en aanbod blijft problematisch en is precies daarom zo 
hoognodig. Kansen genoeg dus, om middels een uitgekiende synergie tussen regulier onderwijs en 
andere opleidingsverstrekkers het tij te keren.

20 Seminarie unipartners van Geert Van Hootegem
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