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Voor technische fi che en meer info: www.kustbeheer.be/indicatoren

TREND 
WERKGELEGENHEID IN TOERISME 

De toeristisch-recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de 
 werkgelegenheid in de kuststreek. Sinds 1995 groeide de werkgelegenheid in de 
toeristische sector in de kustzone met 13,8 % of ongeveer 2.200 arbeidsplaatsen. 
In diezelfde periode was er in de kustgemeenten een relatieve stijging van de 
 werkgelegenheid met 4,5 %. 

>  WAAROM DEZE INDICATOR? 
 Deze indicator drukt de sociaaleconomische betekenis van het toerisme uit. De toeristisch-

 recreatieve sector is van vitaal belang voor de economie en de werkgelegenheid in de kuststreek. 
Naarmate er in een streek voldoende werkgelegenheid is, verhoogt de kans op algemene welvaart 
en welzijn. Een stabiel economisch weefsel met het oog op een gezond bedrijfsklimaat is onont-
beerlijk voor de duurzame ontwikkeling van de kust.

> WAT ZEGT DEZE INDICATOR? 
 Deze indicator geeft een beeld van de werkgelegenheid in de sector toerisme en recreatie, uit-

gedrukt in het totaal aantal jobs dat door deze sector wordt gecreëerd. Deze werkgelegenheid is 
gespreid over een zeer groot aantal subsectoren. In deze indicator worden enkel de subsectoren 
opgenomen die rechtstreeks aan het receptief toerisme en de recreatie zijn toe te schrijven, vb. de 
accommodatieverstrekkende ondernemingen, de horeca en de ontspanningssector.

 De indicator omvat zowel de bezoldigde als de zelfstandige werkgelegenheid. De cijfers van de 
bezoldigden, afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), omvatten zowel voltijdse 
als deeltijdse en tijdelijke jobs op het moment van registratie. Een belangrijk nadeel voor de kust 
is dat deze cijfers geen rekening houden met de jobstudenten en tijdelijk tewerkgestelden, die 
nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens het hoogseizoen. 

 Naast de bezoldigde werkgelegenheid is ook de zelfstandige werkgelegenheid zeer belangrijk 
voor het toerisme. Veel (kleine) zelfstandigen zijn immers in deze sector actief. Er werd voor 
 geopteerd alle zelfstandigen, zowel in hoofdberoep als in bijberoep, hun helpers, èn de pensioen-
gerechtigde zelfstandigen in de indicator op te nemen. Dit heeft als voordeel dat alle zelfstandige 
jobs binnen de sector worden meegeteld. Anderzijds zullen ook dubbeltellingen voorkomen, met 
name van personen die als loontrekkende in de toeristische sector actief zijn en daarnaast nog 
een zelfstandig bijberoep in dezelfde sector uitoefenen. 

 Wegens de vele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden, geeft deze indicator 
de totale economische betekenis en de werkgelegenheid in het toerisme slechts bij benadering 
weer. 

> WAT ZIJN DE RESULTATEN? 
 In 1995 bood de sector plaats aan ongeveer 16.200 jobs in de hele kustzone (Grafi ek 1). Na een 

lichte achteruitgang in 1997 steeg de werkgelegenheid continu tot ruim 18.400 arbeidsplaatsen in 
2002. 84 % van dat totaal betrof loontrekkenden.

 Ruim 63 % van de jobs in 2002 situeren zich in de kustgemeenten. Brugge en de hinterlandge-
meenten zijn goed voor respectievelijk 28 en 9 % van de aangeboden jobs. Sinds 1995 nam de 
werkgelegenheid in de kustzone toe met 13,8 % of ongeveer 2.200 arbeidsplaatsen.

 In diezelfde periode werden in de kustgemeenten 500 nieuwe arbeidsplaatsen in het toerisme 
gecreëerd. Dit betekent een relatieve stijging van 4,5 %. Ten slotte is er de evolutie in de werkge-
legenheid in de hinterlandgemeenten: tussen 1995 en 2002 zijn daar 400 nieuwe jobs bijgekomen. 
Op een totaal van bijna 1 600 betekent dit een opmerkelijke stijging van 37,3 %.

 Deze evolutie in de werkgelegenheid is een duidelijke weerspiegeling van het stijgende belang van 
de omzet in het dagtoerisme en het tweedeverblijfstoerisme in de kustgemeenten. De omzet uit 
het verblijfstoerisme in commerciële logiesvormen (voor relatief korte periodes tegen betaling op 
de markt gebracht) is wellicht gestagneerd. Deze omzet zal worden geschat in 2006 op basis van 
een lopend onderzoek (in 2005). 

>  WAT VOOR DE TOEKOMST?
 Voor een regio als de kust, die erg afhankelijk is van het toerisme, is het belangrijk om de werk-

gelegenheid in deze sector op duurzame wijze te handhaven en indien mogelijk te  verhogen. Een 
 betere spreiding van de werkgelegenheid over het jaar vormt hierbij een belangrijke  doelstelling 
voor het beleid, omdat op deze manier een meer volwaardige (werkgelegenheid wordt  gecreëerd.
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Grafi ek 1 Evolutie van de totale werkgelegenheid in toerisme en 
  recreatie, 1995-2002*

*Door problemen bij de digitalisering van het systeem zijn de gedecentraliseerde RSZ-cijfers voor 2003 nog niet 
beschikbaar en zullen de cijfers voor 2004 vermoedelijk pas begin 2006 worden aangeleverd.

Bron RSZ, RSVZ, verwerking Westtoer
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