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De technologische revolutie in België 
La contraction du crédit se poursuit dans la périphérie 
• Volgens het huidige niveau van de technologische ontwikkeling is 49% van de 

banen in België vatbaar om op termijn geautomatiseerd te worden. 

• 35% van de jobs heeft een grote kans (groter dan 70%) om geautomatiseerd te 
worden. Een gelijkaardig aandeel heeft echter een kleine kans. 

• Het zijn de administratieve medewerkers, verkopers en huishoudhulpen die 
door de automatisering het grootste aantal banen kunnen zien verloren gaan.  

• Deze resultaten bieden echter ook kansen voor de economie: de 
technologische vooruitgang laat immers toe arbeid vrij te maken om nieuwe 
taken uit te voeren en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Het is op deze 
manier dat een economie kan evolueren. 

• Daarnaast vormt automatisering een antwoord op de vergrijzing, omdat het 
het tekort aan arbeidskrachten kan compenseren. 

• Het grote gevaar is echter om de voortdurende verandering slecht te 
begeleiden. Het niet kunnen of willen overnemen van nieuwe technologie 
heeft in het verleden immers meer dan eens de economische groei afgeremd.  

 

Tabel 1.  Automatiseerbare banen, per functieklasse 

 

Functieklasse # beroepen 
per klasse # jobs 

Aandeel in de 
totale 

tewerkstelling 

Automati-
seerbare 

jobs 

Gemiddelde 
kans 

Totaal 412 4 499 607 100% 2 209 576 49% 

Managers 28 363 153 2% 48 500 13% 

Intellectuele, wetenschappelijke en 
artistieke beroepen 91 1 001 297 6% 136 009 14% 

Technici en verwante beroepen 78 641 673 12% 272 144 42% 

Administratief personeel 28 538 752 23% 499 639 93% 

Dienstverlenend personeel en 
verkopers 39 618 318 17% 376 512 61% 

Geschoolde landbouwers, 
bosbouwers en vissers 16 65 969 2% 49 906 76% 

Ambachtslieden 64 508 765 14% 309 470 61% 

Bedieners van machines en 
installaties, assembleurs 39 299 331 9% 205 825 69% 

Elementaire beroepen 29 462 348 14% 311 571 67% 
 

Bron: ING, Frey and Osborne, Statbel 
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In dit nummer van de Focus linken we voor het eerst de automatiseringskans van 
beroepen, berekend voor de Verenigde Staten door Frey en Osborne, aan de 
gedetailleerde opsplitsing van de tewerkstelling in België. Dit laat toe om de 
geaggregeerde resultaten te bevestigen die reeds in andere studies gepubliceerd 
werden, maar vooral om een veel gedetailleerdere classificatie te verkrijgen van de 
automatiseerbare jobs, wat tot nu toe niet beschikbaar was.  

1. Inleiding 

De technologische vooruitgang speelt een sleutelrol in de economische geschiedenis. 
Samen met de bevolkingsgroei vormt het de essentiële motor van de economische groei. 
Het verband tussen technologische vooruitgang en economische groei is echter vaak 
chaotisch: innovatie maakt eerst bepaalde beroepen overbodig en kan onevenwichten 
creëren op de arbeidsmarkt. Technologische vooruitgang kan dan ook slechts een bron 
van groei zijn in functie van onze capaciteit om deze aan te nemen en om er zich aan 
aan te passen. Dit is in het verleden al vaak bestudeerd, zelfs door beroemde economen 
zoals Keynes of Schumpeter.  

Lang heeft de technologische vooruitgang erin bestaan om routinetaken te 
automatiseren, vooral in de verwerkende nijverheid. Vandaag laten de digitale revolutie 
en de ermee verwante technologieën echter toe om veel verder te gaan. Dit geeft 
aanleiding tot de volgende vraag: in welke mate kunnen de huidige beroepen, die 
hoofdzakelijk in de dienstensector geconcentreerd zijn, geautomatiseerd worden?  

In een academisch artikel uit 20131, hebben de econoom C.B. Frey en de ingenieur M.A. 
Osborne op basis van Amerikaanse gegevens de kans berekend dat verschillende 
soorten beroepen die vandaag bestaan in de nabije of verre toekomst geautomatiseerd 
zullen worden. Het uitgangspunt is de analyse van wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang in twee belangrijke domeinen: het leren van taken door machines (“machine 
learning”) en mobiele robots. Daarop moest nog onderzocht worden in welke mate de 
verschillende beroepen door deze technologische evoluties beïnvloed zullen worden. De 
Amerikaanse data geven gelukkig een zeer gedetailleerde beschrijving (die men 
universeel veronderstelt) van het takenpakket van elk beroep. Deze taken zijn in 
verschillende mate automatiseerbaar in functie van drie dimensies, namelijk het belang 
van (1) perceptie en manipulatie, (2) creativiteit en (3) het beheer van sociale contacten 
in de uitvoering van de taak. Dit laat ten slotte toe om volgens het huidige niveau van de 
technologische ontwikkeling voor elk beroep een specifieke automatiseringskans te 
berekenen. De auteurs besluiten dat 47% van de jobs in de Verenigde Staten een grote 
kans (groter dan 70%) heeft om geautomatiseerd te worden.  

Daarna hebben verschillende studies de automatiseringskansen toegepast op andere 
landen. Zo kunnen we de analyse van Bowles (2014)2 vermelden, tot op vandaag het 
meest exhaustieve werk wat de Europese tewerkstelling betreft. Een gelijkaardig werk 
werd door Deloitte verwezenlijkt voor Nederland3, of nog door Pajarinen et Rouvinen4 
voor Finland. Dit nummer van de ING Focus sluit zich hierbij aan. Op basis van een 

1 Frey C.B. en M.A. Osborne (2013), The future of employment: how susceptible are jobs to 
computerisation?, Oxford Martin School Working Papers, september. Online beschikbaar: 
http://www.futuretech.ox.ac.uk/sites/futuretech.ox.ac.uk/files/The_Future_of_Employment_OMS_Wo
rking_Paper_0.pdf  
2 Bowles J. (2014), The computerisation of European jobs – who will win and who will lose from the 
impact of new technology onto old areas of employment?, analyse gepubliceerd door de denktank 
Bruegel. Online beschikbaar: http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1394-the-computerisation-
of-european-jobs/  
3 Schattorie J., A. de Jong, M. Fransen en B. Vennemann (2014), De impact van automatisering op 
de Nederlandse Arbeidsmarkt, Deloitte. Online beschikbaar: 
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/deloitte-analytics/deloitte-nl-data-
analytics-impact-van-automatisering-op-de-nl-arbeidsmarkt.pdf  
4 Pajarinen M. en P. Rouvinen (2014), Computerization Threatens One Third of Finnish Employment, 
Muistio Brief, ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy. Online beschikbaar: 
http://www.etla.fi/wp-content/uploads/ETLA-Muistio-Brief-22.pdf  
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gedetailleerde opsplitsing van de tewerkstelling in België kunnen we het aantal jobs 
berekenen die vatbaar zijn om op termijn door machines, algoritmes of robots vervangen 
te worden. De methodologie wordt samengevat in kader 1. Het volgende deel geeft de 
belangrijkste resultaten van onze analyse weer en het derde deel plaatst ze in een breder 
perspectief.  

Kader 1: methodologie 

Om het risico op automatisering van de verschillende beroepen in België te meten, hebben we de volgende stappen 
ondernomen.  

1. Frey en Osborne 

Het risico op automatisering werd berekend door Frey en Osborne (2013) voor 702 verschillende beroepen in de 
Verenigde Staten. In het eerste deel hebben we de leidraden van hun methodologie al samengevat. We voegen hier enkel 
aan toe dat de gevonden kansen gezien moeten worden als een grootteorde, niet als een exact cijfer. Bovendien kan de 
technologische vooruitgang sneller of trager dan voorzien verlopen. De auteurs specifiëren dus niet wanneer een beroep 
precies geautomatiseerd zou kunnen worden. 

2. Van SOC naar ISCO 

Frey en Osborne maakten gebruik van de Amerikaanse Standard Occupational Classification (SOC) beroepsclassificatie, 
die 702 beroepscategorieën omvat. In België worden beroepen echter geclassificeerd met de International Standard 
Classification of Occupations (ISCO) van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die in totaal slechts 438 categorieën 
bevat. Met behulp van de conversietabel van de Amerikaanse Bureau of Labor Statistics5 slaagden we erin om voor 426 
ISCO-beroepscategorieën een kans tot automatisering te berekenen. Hierbij hanteerden we de volgende regels: 

  • Waar er voor één SOC-code verschillende ISCO-codes waren, kenden we aan die ISCO-codes dezelfde kans toe.  

  • Waar er voor één ISCO-code verschillende SOC-codes waren, namen we het gemiddelde van de kansen gelinkt aan de 
SOC-codes. Een uitzondering hierop pasten we toe wanneer er een duidelijk hiërarchisch verschil was tussen de SOC-
codes: in dat geval kenden we aan uitvoerende en aan managementtaken respectievelijk de gewichten 2/3 en 1/3 toe, met 
de hypothese dat er meer uitvoerend dan leidend personeel is. De keuze voor deze gewichten veranderde echter slechts 
zeer weinig aan het uiteindelijke resultaat.  

  • Wanneer er in Frey en Osborne voor een bepaalde SOC-code geen kansberekening beschikbaar was, ging het meestal 
om een restcategorie. In dat geval namen we het gemiddelde van alle andere beroepen in de SOC-subcategorie waartoe 
de code behoort.  

  • De andere SOC-codes waarvoor Frey en Osborne geen kans berekenden, zoals de strijdkrachten en de beroepspolitici, 
lieten we buiten beschouwing.  

3. Belgische tewerkstellingscijfers per beroep 

Ten slotte combineerden we de kans tot automatisering met cijfers voor de Belgische tewerkstelling per beroep uit 2013. 
Deze cijfers worden jaarlijks opgemaakt door Statbel6 op basis van de extrapolatie van een steekproef van de Belgische 
bevolking, de Enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Het zijn dus geen absolute cijfers, maar schattingen. Voor 
sommige ISCO-categorieën waren geen Belgische tewerkstellingscijfers beschikbaar, waardoor het uiteindelijke aantal 
beroepen met zowel een automatiseringskans als met beschikbare tewerkstellingscijfers voor België werd herleid tot 412. 
Deze 412 beroepen hebben we gegroepeerd in negen brede ISCO-functieklassen (zie Tabel 1). 

2. Resultaten   

Als men alle beroepen en hun automatiseringskans neemt, blijkt dat 2,2 miljoen van de 
4,5 miljoen huidige jobs in België in de komende jaren of decennia geautomatiseerd 
zouden kunnen worden. 49% van de jobs zou dus door de technologische verandering 
bedreigd kunnen worden en verdwijnen, althans in hun huidige vorm (tabel 1). Als we ons 

5 Online beschikbaar: http://www.bls.gov/soc/soccrosswalks.htm  
6 Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium, Enquête naar de arbeidskrachten (EAK) 
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concentreren op de negen functieklassen, blijkt de kans op automatisering het grootst te 
zijn bij administratief personeel (93%) en het kleinst bij leidinggevende beroepen (13%) 
en intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen (14%). Als we kijken naar het 
totale aantal automatiseerbare banen, staat het administratief personeel opnieuw op kop: 
niet alleen omdat de automatiseringskans hoog is, maar ook omwille van de omvang van 
deze functieklasse in de gehele Belgische tewerkstelling. Het administratief en 
dienstverlenend personeel is de groep waar het tweede meeste jobs geautomatiseerd 
kunnen worden. Samen zouden deze twee functieklassen tot 876 000 jobs kunnen 
verliezen, of 19% van de totale huidige werkgelegenheid.  

Als we naar de 412 bestudeerde beroepen kijken, wordt de top 5 van beroepen waar 
door technologische vooruitgang de meeste jobs kunnen sneuvelen gevormd door 
administratieve medewerkers (155 000 automatiseerbare jobs), verkoopsassistenten 
(133 000), huishoudhulpen (92 000), schoonmakers (65 000), en boekhoudkundig 
kaderpersoneel (58 000) (zie bijlage voor de top 100). Opnieuw is dit het gevolg van de 
grote automatiseringskans enerzijds en het grote gewicht van deze beroepen in de totale 
Belgische tewerkstelling anderzijds. Er zijn dus wel beroepen die een hogere 
automatiseringskans hebben maar minder belangrijk zijn in termen van tewerkstelling. 

Naast het berekenen van het totale automatiseringsrisico, gingen we ook na hoeveel 
mensen al dan niet werken in “risicoberoep”, d.w.z. een beroep dat een grote kans heeft 
om geautomatiseerd te worden. In totaal werkt 35% in een beroep met een grote kans 
(groter dan 70%), 28% in een gemiddeld risicoberoep (tussen 30% en 70% kans) en 37% 
oefent een beroep uit met een kleine kans (kleiner dan 30%) (grafiek 1). In de studie van 
Frey en Osborne was dit respectievelijk 47%, 19% en 33%. België scoort op dit vlak dus 
beter dan de VS.  

Gr. 1  Spreiding van de jobs volgens automatiseringskans, per functieklasse 
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Bron: ING, Frey and Osborne, Statbel 

Opmerking: De verdeling geeft voor elke functieklasse het percentage aan jobs met een kleine, gemiddelde of grote automatiseringskans. Kleine kans: kleiner 
dan 30%; gemiddelde kans: tussen 30% et 70%; grote kans: groter dan 70%.  

Deze percentages verschillen echter sterk over de negen brede functieklassen. Zo 
vertoont geen enkel leidinggevend beroep een hoog automatiseringsrisico, terwijl  maar 
liefst 97% van het administratief personeel en 86% van de geschoolde landbouwers een 
risicoberoep heeft. 
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3. Interpretatie 

Een aantal nuances kunnen helpen om deze opzienbarende resultaten te begrijpen. Ten 
eerste gaat de automatiseringskans over de technologische mogelijkheid tot robotisering. 
Dat deze mogelijkheid bestaat, hoeft daarom nog niet te zeggen dat een beroep effectief 
geautomatiseerd zal worden. Dat laatste hangt af van andere factoren: de relatieve kost 
van arbeid versus kapitaal speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in het al dan niet 
automatiseren van een beroep. Ten tweede verwijst de automatiseringskans zoals 
berekend door Frey en Osborne niet in de eerste plaats naar de automatisering van 
beroepen op zich, maar naar de taken die op dit moment binnen die beroepen worden 
uitgevoerd. Hoewel automatisering er zeker toe zal leiden dat een reeks jobs of zelfs 
volledige beroepen zullen verdwijnen, is het ook zeer waarschijnlijk dat een deel van de 
beroepen mee zullen evolueren met de automatisering en dus zullen blijven bestaan. Ten 
slotte kan de automatisering ook als een opportuniteit gezien worden. Dit is vooral het 
geval als men weet dat door de vergrijzing de actieve bevolking vanaf 2020 zal beginnen 
inkrimpen. De automatisering zou de gevolgen van een dergelijke evolutie kunnen 
compenseren door het tekort aan arbeidskrachten op te vangen.  

Toch geven deze cijfers een goed beeld van de uitdaging waarvoor onze samenleving zal 
komen te staan, vooral binnen een aantal sectoren waar de informatietechnologie op dit 
moment grote stappen vooruit zet. Het profiel van de risicojob is laag- of gemiddeld 
geschoold met een groot aandeel aan routinetaken, zoals administratie, verkoop, 
schoonmaak en onderhoud, en beveiliging. Leidinggevende, intellectuele, 
wetenschappelijke en artistieke beroepen, die dus een eerder hooggeschoold profiel 
hebben, lijken veel beter bestand tegen de huidige innovatiegolf.   

Technologische vooruitgang vergroot de productiviteit en ligt zo aan de grondslag van 
economische groei. Het zorgt echter ook voor een constante reorganisatie van de arbeid 
in de economie, omdat automatisering arbeid vrijmaakt die elders efficiënter kan worden 
ingezet. Vergeleken met een halve eeuw geleden telt België vandaag veel minder 
landbouwers, schoenenpoetsers en telefonisten en veel meer installateurs van 
zonnepanelen, consultants en smartphoneontwikkelaars.  

Automatisering maakt echter ook slachtoffers: zij wiens arbeid overbodig wordt gemaakt 
en die geen nieuwe betrekking kunnen vinden. De samenleving moet zich dus aan 
dergelijke verandering aanpassen, via de evolutie van het takenpakket van de bestaande 
beroepen, via de omscholing van de huidige werknemers en via de aanpassing van het 
onderwijs van de toekomstige generaties. Dit aanpassingsproces vergt echter tijd. Indien 
de technologie zich al te snel ontwikkelt, kan het wel degelijk zorgen voor ontwrichting, 
zoals de industriële revolutie in de negentiende eeuw heeft getoond.  

Zoals Karl Polanyi schreef: 

The rate of change is often of no less importance than the direction of the 
change itself; but while the latter frequently does not depend upon our volition, it 
is the rate at which we allow change to take place which may well depend upon 
us (…) For at this rate, mainly, depending on whether the dispossessed could 
adjust themselves to altered conditions without fatally damaging their 
subsistence (…); whether they would find new employment in the fields of 
opportunity indirectly connected with the change. (The Great Transformation, 
1944) 

De grote uitdaging voor de overheid is dan ook niet de technologische evolutie af te 
remmen, maar onze economie voldoende flexibel te maken om de mogelijkheden van 
technologische vooruitgang in hogere welvaart om te zetten. 
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Bijlage: Top 100 van de beroepen waarvoor het aantal automatiseerbare jobs in België het grootst is 

# ISCO-
code Beroep Automatise-

ringskans 
# jobs 
(EAK 
2013) 

#  automati-
seerbare 

jobs 

1 4110 Administratief medewerkers, algemeen 0.97 160 201 155 395 

2 5223 Verkopers en verkoopsassistenten 0.95 139 690 132 705 

3 9111 Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens 0.69 132 676 91 546 

4 9112 Schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke accomodatie 0.57 113 154 64 875 

5 2411 Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel 0.96 61 026 58 381 

6 4321 Magazijniers  0.86 62 072 53 175 

7 4312 Administratief personeel: statistiek, financiën en verzekeringen 0.97 53 047 51 349 

8 4419 Administratief personeel, niet elders geclassificeerd 0.92 46 766 43 025 

9 4120 Secretariaatsmedewerkers, algemeen 0.96 43 894 42 138 

10 4311 Administratief personeel: boekhouding  0.97 37 428 36 305 

11 5230 Kassiers en ticketverkopers 0.90 38 915 35 024 

12 8332 Vrachtwagenchauffeurs 0.54 62 086 33 299 

13 5131 Kelners 0.90 35 885 32 297 

14 3343 Bureausecretaressen en directieassistenten 0.68 45 561 30 982 

15 5321 Verzorgenden  in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en dergelijke instellingen 0.47 61 352 28 835 

16 7115 Timmerlui en schrijnwerkers 0.72 38 864 27 982 

17 9412 Keukenhulpen 0.85 30 870 26 240 

18 7112 Metselaars en dergelijke 0.82 31 743 26 030 

19 5414 Veiligheidspersoneel 0.90 26 342 23 576 

20 4323 Logistiek medewerkers: vervoer 0.96 24 513 23 533 

21 5120 Koks 0.73 30 977 22 675 

22 3313 Boekhouders  0.98 22 533 22 083 

23 9333 Laders en lossers 0.60 33 743 20 392 

24 8160 Bedieners van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 0.82 24 704 20 159 

25 4226 Receptionisten, algemeen 0.96 19 859 19 064 

26 4412 Postboden en postsorteerders 0.86 21 653 18 621 

27 7212 Lassers en snijders 0.78 23 503 18 215 

28 6113 Tuiniers en kwekers van bomen, struiken, bloemen, zaden, kasgroenten en 
dergelijke 0.77 22 798 17 554 

29 7511 Slagers, vishandelaren en dergelijke 0.85 19 906 16 820 

30 7231 Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen  0.48 33 990 16 273 

31 7233 Monteurs en reparateurs van industriële en landbouwmachines 0.47 34 216 16 230 

32 5322 Verzorgenden thuiszorg 0.40 38 780 15 590 

33 7126 Loodgieters 0.49 31 595 15 324 

34 9622 Manusjes-van-alles 0.64 22 862 14 708 

35 8322 Chauffeurs van auto's, taxi's en bestelwagens 0.48 30 533 14 595 

36 8211 Assembleurs van mechanische onderdelen van motoren, turbines, 
motorvoertuigen en vliegtuigen 0.81 17 266 13 899 

37 9214 Ongeschoolde arbeiders in de tuinbouw 0.95 14 541 13 813 

38 8331 Buschauffeurs en trambestuurders 0.55 24 393 13 354 

39 1324 Managers op het gebied van logistiek en aanverwante diensten 0.59 22 436 13 237 

40 3344 Medisch secretaressen 0.85 15 566 13 231 

41 7121 Dakdekkers 0.90 14 325 12 892 

42 8344 Heftruckbestuurders 0.63 20 265 12 760 

43 9334 Vakkenvullers 0.64 19 871 12 717 

44 7512 Bakkers, banketbakkers en chocolatiers 0.89 13 753 12 240 

45 3322 Handelsvertegenwoordigers 0.39 30 940 12 118 

46 7131 Schilders en behangers 0.81 14 700 11 907 

47 8131 Bedieners van machines en installaties voor de vervaardiging van chemische 
producten 0.85 13 535 11 459 

48 7223 Instellers en bedieners van metaalbewerkingsmachines en -
gereedschapswerktuigen 0.87 12 275 10 691 
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49 3321 Verzekeringsagenten 0.66 15 564 10 298 

50 8342 Bedieners van grondverzetmachines en dergelijke 0.89 11 534 10 288 

51 4211 Loketbedienden en dergelijke 0.97 10 550 10 180 

52 6130 Producenten met een gemengd bedrijf 0.76 12 205 9 276 

53 8183 Bedieners van verpakkings-, bottel- en etiketteermachines 0.98 9 441 9 252 

54 5141 Kappers 0.33 27 947 9 185 

55 4416 Medewerkers personeelsadministratie 0.90 10 167 9 150 

56 7213 Plaatwerkers 0.78 11 697 9 123 

57 3115 Technici op het gebied van mechanica  0.48 18 951 9 049 

58 7114 Betonwerkers 0.88 10 154 8 970 

59 5211 Verkopers in kramen en op markten 0.94 9 241 8 687 

60 8121 Bedieners van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties 0.88 9 772 8 599 

61 3411 Ondersteunend personeel op juridisch gebied en dergelijke 0.66 12 682 8 370 

62 3333 Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 0.97 8 211 7 965 

63 7322 Drukkers  0.83 9 538 7 917 

64 3352 Ambtenaren: belastingen en accijnzen 0.93 8 159 7 588 

65 3213 Farmaceutisch-technisch assistenten en apothekersassistenten 0.92 8 223 7 565 

66 4313 Administratief personeel: loonadministratie  0.97 7 700 7 469 

67 3512 Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: 
gebruikersondersteuning 0.65 11 480 7 462 

68 3334 Makelaars en beheerders van onroerend goed 0.61 12 197 7 460 

69 7543 Sorteerders en testers (met uitzondering van voedingsmiddelen en dranken) 0.98 7 612 7 460 

70 1212 Managers op het gebied van  human resources 0.32 22 995 7 449 

71 3118 Technisch tekenaars 0.51 14 301 7 336 

72 9321 Inpakkers 0.38 19 247 7 314 

73 3212 Laboratoriumtechnici (geneeskunde en pathologie)  0.69 10 454 7 161 

74 9121 Personeel voor het wassen en strijken met de hand 0.81 8 774 7 107 

75 5151 Toezichthouders van huishoudelijk en schoonmaakpersoneel in kantoren, hotels 
en dergelijke accomodatie 0.94 7 137 6 709 

76 7522 Meubelmakers en dergelijke 0.92 7 313 6 691 

77 6330 Producenten met een gemengd bedrijf, om te voorzien in eigen levensonderhoud 0.87 7 636 6 643 

78 8343 Kraandrijvers en bedieners van takels en dergelijke 0.55 12 071 6 635 

79 9611 Vuilnisophalers en ophalers van afval bestemd voor recyclage 0.63 10 434 6 570 

80 7122 Vloerleggers en tegelzetters 0.82 7 819 6 412 

81 7412 Installateurs van elektrische apparatuur 0.47 13 441 6 263 

82 5221 Winkeliers 0.16 39 119 6 259 

83 3114 Technici op het gebied van elektronica 0.84 7 391 6 209 

84 3123 Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 0.17 35 889 6 101 

85 3113 Technici op het gebied van elektriciteit 0.83 7 370 6 080 

86 3323 Inkopers 0.64 9 265 5 961 

87 9329 Ongeschoolde arbeiders in de industrie, niet elders geclassificeerd 0.84 7 068 5 937 

88 6121 Melkveehouders en andere veetelers (inclusief fokkers van huisdieren), met 
uitzondering van pluimveehouders 0.76 7 646 5 811 

89 2412 Financieel en beleggingsadviseurs 0.41 14 187 5 746 

90 3111 Technici op scheikundig en natuurkundig gebied 0.70 7 871 5 483 

91 3355 Politie-inspecteurs en speurders  0.23 24 026 5 481 

92 9312 Ongeschoolde arbeiders in de weg- en waterbouw en andere civieltechnische 
werken 0.88 6 187 5 445 

93 2341 Onderwijzers  in het  lager onderwijs 0.09 61 006 5 320 

94 1219 Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening  en op administratief 
gebied, niet elders geclassificeerd 0.36 14 937 5 303 

95 3331 Inklaringsagenten en expediteurs 0.99 5 170 5 093 

96 7411 Elektriciens (in gebouwen en dergelijke) 0.15 33 947 5 092 

97 8212 Assembleurs van elektrische en elektronische apparatuur 0.92 5 487 5 059 

98 7123 Stukadoors 0.75 6 723 5 042 

99 9411 Bereiders van fastfood (broodjes, hamburgers, pizza's en dergelijke) 0.88 5 581 4 883 

100 7313 Juweliers en bewerkers van edele metalen 0.95 5 122 4 866 
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Disclaimer  
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) over de onderliggende securities en/of over de uitgevende instanties en geen 
enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit 
rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de 
uitoefening van hun vak. Deze publicatie is gemaakt namens ING België NV en is enkel en alleen bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING België NV is 
onderdeel van ING Groep (in dit verband zijnde ING Groep N.V. en haar dochters en gelieerde ondernemingen). Deze publicatie geeft geen beleggingsadvies 
noch is het een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enige financieel instrument. Hoewel redelijke zorg is besteed om er zeker van te zijn dat de 
informatie opgenomen in dit rapport is niet onjuist of misleidend ten tijde van de publicatie, geeft ING geen garantie dat de informatie accuraat of compleet is. De 
informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. ING en al haar bestuurders, werknemers en mandaten mogen, voor zover 
toegestaan bij wet, lange of korte posities houden of anderszins belang hebben bij enige transactie of investment (derivaten hieronder begrepen) waarnaar wordt 
verwezen in deze publicatie. Bovendien mag ING Group diensten op het gebied van bank, verzekering en asset management aanbieden en leveren aan, of zulke 
diensten afnemen van, elke vennootschap waarnaar wordt verwezen in deze publicatie. 
Noch ING noch enige van haar directeuren of werknemers accepteren enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het 
gebruik van (de inhoud van) deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op deze publicatie. Niets in 
deze publicatie mag worden gereproduceerd, verspreid of gepubliceerd door wie dan ook voor welke reden dan ook zonder de voorafgaande uitdrukkelijke 
toestemming van ING. Alle rechten zijn voorbehouden. 
Enige investering waarnaar wordt verwezen kan significant risico inhouden, zijn niet noodzakelijkerwijze mogelijk in alle jurisdicties, zijn wellicht illiquide en zijn 
wellicht niet geschikt voor elke investeerder. De waarde van, of inkomsten uit, enige investering waarnaar wordt verwezen kunnen fluctueren en/of kunnen zijn 
ontstaan door veranderingen in de wisselkoersen. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Investeerders dienen hun eigen 
investeringsbeslissingen te nemen zonder te vertrouwen op deze publicatie. Alleen investeerders met voldoende kennis en ervaring op financieel gebied om de 
verdiensten en risico’s te kunnen beoordelen kunnen overwegen om te investeren in enige uitgevende instantie of markt zoals hierin beschreven. Andere 
personen dienen geen enkele actie te nemen op basis van deze publicatie. Deze publicatie is in het Verenigd Koninkrijk alleen uitgegeven aan personen 
beschreven in artikelen 19, 47 en 49 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 en is niet bestemd om te worden 
verspreid, direct of indirect, naar enige ander klasse van mensen (hieronder private investors begrepen). De publicatie is in Italië alleen uitgegeven aan personen 
beschreven in artikel 31 van Consob Regulation No. 11522/98. Deze publicatie is in de Verenigde Staten van Amerika alleen uitgegeven aan Qualified 
Institutional Buyers (QIB’s) en grote bedrijven.  
Cliënten dienen contact op te nemen en hun transacties uit te voeren via analisten van een ING entiteit in hun eigen jurisdictie tenzij toepasselijk recht anders 
toestaat. ING België N.V. en de andere maatschappijen van ING Groep zijn allen geregistreerd en staan onder toezicht bij de betrokken nationale 
toezichthouders. 
ING België NV – Marnixlaan 24 - 1000 Brussel RPR Brussel – BTW BE 0403.200.393 – BIC (SWIFT): BBRUBEBB Bankrekening: 310-9156027-89 (IBAN: BE45 
3109 1560 2789). 
 
Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanden Houte, Marnixlaan 24, 1000 Brussel. 
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