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ABSTRACT 

Het doel van deze publicatie is om een fijnmaziger beeld te schetsen van de geografische spreiding van 
multinationale ondernemingsgroepen door te focussen op hun impact in België, hun locatie en hun economische 
belang. Deze publicatie vormt het tweede deel van de analyses van Statbel, het Belgische statistiekbureau, rond 
multinationale ondernemingsgroepen in België. De eerste publicatie vindt u terug op onze website2.  

De onderzochte populatie blijft die van multinationale ondernemingsgroepen, in de zin dat de groep zowel in 
België als in minstens één ander Europees land actief is volgens het European Group Register (EGR)3. Er moet 
dus worden benadrukt dat we niet alle groepen behandelen, in het bijzonder niet de louter binnenlandse 
groepen. 

Alle concepten zijn beschikbaar in de eerste publicatie, alleen nieuwe concepten worden hier uitgelegd. Hierna 
wordt met de term "groep" een groep van ondernemingen bedoeld. 

Inzake harmonisatie, dekking of methodologie zijn deze statistieken nog in volle ontwikkeling, waardoor ze onder 
de noemer "experimentele statistieken4" vallen. 

  

                                                                 

2 https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/multinationale-groepen-belgie 
3 https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/eurogroups-register 
4 Een opmerking voor het jaar 2014 : we herinneren eraan dat dit experimentele statistieken zijn en dat het register voor het 
jaar      2014 nog tal van kinderziekten vertoonde. 
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1. GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE GROEPEN IN BELGIË 

In dit deel onderzoeken we de locatie van de groepen in België. We benaderen dit thema vanuit vier 
invalshoeken: de locatie van de hoofdzetel, de locatie van de hoofdkantoren van de dochterondernemingen, de 
locatie van de vestigingen en ten slotte de locatie van de tewerkstelling. Waarom hanteren we zoveel 
invalshoeken? Elk van hen brengt informatie bij, maar tegelijkertijd ook een vertekening met zich mee. De locatie 
van het hoofdkantoor geeft de meest beknopte informatie: een groep beschikt op een bepaalde plaats over één 
enkel hoofdkantoor. Meestal is deze locatie een belangrijke stad, zodanig dat de groep voordeel kan halen uit 
deze locatie. Als men meer wil weten over de geografische aanwezigheid van een groep, is het volgende niveau 
de locatie van de dochterondernemingen. Deze invalshoek geeft meer gedetailleerde informatie dan louter de 
aanwezigheid van een groep op één punt. Deze verdeling kan al dan niet homogeen zijn, waardoor de secundaire 
polen van een land of haar industriezones zichtbaar worden of gebieden met essentiële faciliteiten voor de groep 
worden weergegeven. Ondanks de bijkomende informatie kan de geografische spreiding op basis van de 
dochterondernemingen toch vertekend zijn (zie het fictieve voorbeeld hieronder). Bovendien heeft een 
dochteronderneming - die een juridische eenheid is – meestal maar één vestiging, maar soms ook meerdere 
vestigingen in verschillende gemeenten. Die zijn allemaal afhankelijk van die één en dezelfde 
dochteronderneming. Eén enkele kaart die de werkgelegenheid weergeeft op basis van de locatie van de 
juridische eenheid zou het beeld vertekenen door de werkgelegenheid op één enkele plaats te concentreren: de 
hoofdzetel van de dochteronderneming. 

De kaart hiernaast verduidelijkt dit punt. Een 
cirkel symboliseert een juridische eenheid (de 
juridische plaats) en de rechthoeken de 
vestigingen (de fysieke plaats). Wij beschouwen 
een groep die bestaat uit twee juridische 
eenheden : enerzijds  de maatschappelijke zetel, 
in het rood, gelegen in de provincie Luik. De 
moedermaatschappij heeft twee vestigingen, de 
eerste in de provincie Luik, die de hoofdzetel van 
de moedermaatschappij en dus de hoofdzetel van 
de groep is, en de tweede in de provincie 
Luxemburg. 

Anderzijds een dochtermaatschappij in Brussel, in 
het blauw, waarover de moedermaatschappij de controle heeft. Deze dochtermaatschappij telt 4 vestigingen: 
het hoofdkantoor in Brussel, één in  Waals-Brabant en twee in Oost-Vlaanderen. Wat de werkgelegenheid 
betreft, stelt het moederbedrijf 2 mensen tewerk (1 in Luik en 1 in Luxemburg) en haar dochteronderneming 100 
mensen: 10 in Brussel, 20 in Vlaanderen (op de twee sites in Oost-Vlaanderen) en 70 in Wallonië. 

Samengevat zal de geografische spreiding op basis van de hoofdzetel enkel een aanwezigheid in Luik tonen, zal 
de uitsplitsing op basis van dochterondernemingen in de breedste zin van het woord5  2 entiteiten tonen (in 
Brussel en in Luik), zal de geografie van de vestigingen een groter belang toekennen aan Vlaanderen als gevolg 
van de 2 vestigingen in Oost-Vlaanderen en zal, tenslotte, een analyse op basis van de werkgelegenheid dan weer 
Waals-Brabant in de kijker plaatsen. 

Het voorbeeld toont aan dat deze 4 invalshoeken complementair zijn. Wat de benaderingen op basis van 
vestigingen betreft, geeft  de eerste de geografische omvang (een groter aantal) en de tweede het geografisch 
belang (een groter gewicht) weer. Dit laatste door het eerste te wegen aan de hand van de tewerkstelling. 

We zullen de evolutie van de geografische spreiding van de groepen, van 2014 tot 2017, dan ook voorstellen aan 

                                                                 

5 Dat wil zeggen, inclusief de moedermaatschappij. 
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de hand van deze  vier invalshoeken :  

• volgens de locatie van hun hoofdkantoor;  
• volgens het aantal juridische eenheden (juridische invulling);  
• volgens het aantal vestigingen (fysieke invulling);  
• en ten slotte volgens de tewerkstelling (fysieke invulling met een tewerkstellingsdimensie). 

In de vorige publicatie6 hielden we niet alleen rekening met de nationaliteit van de groep, maar gingen we zelfs 
verder in detail in het geval van groepen die worden gecontroleerd door een buitenlandse eenheid gevestigd in 
sommige landen. Deze parameter blijkt geen invloed te hebben op de geografische spreiding en zal in deze 
analyse dan ook niet in rekening worden gebracht. 

1.1. Geografische spreiding van de hoofdkantoren 

Figuur 1 : Geografische spreiding van de hoofdkantoren van 2014 tot 2017 

  

  

Het noorden van het land blijkt de meeste hoofdkantoren van de multinationale groepen die in België actief zijn 
te tellen. Het jaar 2014 laat een lagere dichtheid zien, waarschijnlijk omdat dit het eerste jaar van deze 
experimentele statistiek was en de gegevens voor dat jaar bijgevolg niet zo volledig waren als de gegevens voor 
de daaropvolgende jaren. In de volgende tabel worden 7 gemeenten nader toegelicht. In deze gemeenten zijn 
reeds 25% van de hoofdkantoren gelokaliseerd. 

  

                                                                 

6 https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/multinationale-groepen-belgie 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/datalab/multinationale-groepen-belgie
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Belangrijkste gemeenten waar het hoofdkantoor 
Jaar Antwerpen Brussel Elsene Gent Ukkel Doornik Kortrijk Totaal Percentage 

2014 147 145 59 56 48 41 31 527 25% 

2015 211 196 74 82 62 45 43 713 24% 

2016 270 267 134 100 102 79 60 1.012 26% 

2017 251 228 145 101 101 80 50 956 25% 

Percentage berekend op alle groepen die hun zetel in België hebben. 
De evolutie tussen 2016 en 2017 voor Antwerpen en Brussel lijkt misschien in tegenspraak met de evolutie die bij 
de meerderheid van de andere gemeenten wordt waargenomen, maar het is belangrijk om rekening te houden 
met de eerste publicatie waarin een daling van het aantal groepen en van de werkgelegenheid wordt 
waargenomen. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een consolidatie/verbetering of correctie van de gegevens voor 
2016 in 2017. 

1.2. Geografische spreiding van de hoofdkantoren van de dochterondernemingen 

De geografische spreiding van de groepen blijkt zeer nuttige informatie te zijn. De meer juridische benadering op 
basis van juridische eenheden maakt het mogelijk om de locatie van de hoofdkantoren te begrijpen. 

Van de 589 Belgische gemeenten7 herbergt bijna 87% minstens één juridische eenheid die tot een groep behoort, 
waar dit percentage stijgt tot 90% in het geval van vestigingen. Deze cijfers zijn hoog en tonen de grote 
aanwezigheid van multinationale groepen in België aan. Bovendien zijn deze cijfers stabiel over de bestudeerde 
jaren (2014-2017)8. (Indien 2014 buiten beschouwing wordt gelaten, stijgen de cijfers tot respectievelijk 89% en 
91%). 

Aantal gemeenten met (juridische eenheden) 
Jaar van 1 

tot 5 
van 6 tot 

9 
van 10 tot 

49 
van 50 tot 

199 
200 en 
meer 

Totaal Percentage 

2014 215 68 148 36 5 472 80,1% 

2015 214 75 172 47 10 518 87,9% 

2016 183 85 188 61 11 528 89,6% 

2017 187 72 195 61 11 526 89,3% 
 

De bezetting van het land is niet homogeen : er zijn gemeenten waar de aanwezigheid van groepen erg 
uitgesproken is. In het algemeen kan worden vastgesteld dat het noorden van het land de thuisbasis is van de 
meerderheid van de multinationale groepen. In de loop der jaren hebben 6 gemeenten zich onderscheiden en 
vertegenwoordigen zij alleen al bijna 27% van alle in België aanwezige dochterondernemingen. 

Belangrijkste gemeenten waar dochterondernemingen gevestigd zijn 
Jaar Brussel Antwerpen Gent Elsene Kontich Luik Totaal Percentage 

2014 1.035 865 335 223 222 162 2.842 27,6% 

2015 1.371 1.129 438 386 220 258 3.802 27,1% 

2016 1.556 1.351 585 526 212 261 4.491 25,9% 

2017 1.612 1.434 603 561 294 273 4.777 27,0% 

                                                                 

7 Het hier vermelde aantal gemeenten heeft betrekking op de jaren 2014 tot en met 2017. Voor meer informatie kan de lezer 
terecht op het volgende adres: https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/geografie 
8 Er zij op gewezen dat het jaar 2014, zoals vermeld in de vorige publicatie, lagere waarden heeft als gevolg van een lagere 
dekking als gevolg van de invoering van de EGR.. 

https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/geografie
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De gemeente Kontich maakte tussen 2016 en 2017 een sterke groei door, die te danken is aan een betere kennis 
van de consolidatiekring van een groep. Deze groep leek ons in 2016 niet uit bepaalde dochterondernemingen te 
bestaan, doch na analyse bleek dit in 2017 toch het geval, waardoor het aantal dochterondernemingen voor deze 
gemeente sterk toenam. 

Om de heterogeniteit van de verdeling aan te tonen, geven we voor de kaarten voor de jaren 2014 tot 2017 de 
verdeling op het niveau van de juridische eenheden. De verdichting van de bezetting in de loop der jaren wordt 
op de kaarten geïllustreerd door de toename van het aantal gemeenten met 10 tot 49 eenheden. In de eerste 
jaren waren de gemeenten met 1 tot 5 eenheden het talrijkst. Dit fenomeen is sterk waarneembaar in het 
noorden van het land. 

Figuur 2 : Geografische spreiding van het hoofdkantoor van de dochterondernemingen van 2014 tot 2017 
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1.3. Geografische spreiding van de vestigingen (op basis van het aantal) 

Na de geografische spreiding van de hoofdkantoren van de dochterondernemingen richten we onze aandacht 
op hun verdeling op basis van de werkgelegenheid. Deze invalshoek toont zowel de plaats van de tewerkstelling 
(aantal vestigingen) als de omvang van de tewerkstelling (binnen de vestigingen). Deze twee benaderingen zijn 
complementair, in die zin dat de locatie van de juridische eenheden moet worden aangevuld met de locatie van 
de vestigingen om een beter inzicht te krijgen in de werkelijke situatie, zonder dat de locatie van de 
dochteronderneming wordt gewijzigd wanneer er sprake is van meerdere vestigingen. Maar deze vergelijking 
voldoet niet helemaal, omdat ze geen rekening houdt met de omvang van de werkgelegenheid. 

Deze eerste vergelijking geeft een beter beeld van de geografische omvang van de groepen. 

Figuur 3 : Geografische spreiding van de vestigingen van 2014 tot 2017 

  

  

In de eerste plaats kunnen we vaststellen dat het noorden van het land hier minder overheerst, daar meer 
gebieden in het zuiden van het land zich manifesteren. Dit is precies waar de informatie op basis van de locatie 
van de vestigingen een bijdrage levert. 
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Aantal gemeenten met 
Jaar van 1 tot 5 

vestigingen 
van 6 tot 9 
vestigingen 

van 10 tot 49 
vestigingen 

van 50 tot 199 
vestigingen 

200 vestigingen 
en meer 

2014 195 89 183 45 6 

2015 190 81 198 53 11 

2016 169 81 210 68 12 

2017 171 72 209 68 13 

Een ander argument voor de benadering via de vestigingen is de klassering naar gemeenten, die afwijkt van deze 
via de juridische eenheden. 

Belangrijkste gemeenten waar de productie-eenheden gevestigd zijn 
Jaar Antwerpen Brussel Gent Luik Charleroi 

2014 812 538 448 255 218 

2015 995 799 526 337 293 

2016 1.148 879 643 380 319 

2017 1.232 968 698 381 333 

 

De eerste plaatsen worden nog steeds bezet door Antwerpen, Brussel en Gent, maar we zien Charleroi opduiken 
en Luik momenteel een 4e plaats innemen in plaats van een 5-6e volgens de juridische eenheden. Dit toont het 
duidelijke onderscheid aan in de keuzes van multinationale groepen op het gebied van enerzijds de locatie van 
hoofdkantoren en anderzijds de locatie van productie-eenheden. 

1.4. Geografische spreiding van de vestigingen (naar werkgelegenheid) 

Tot slot laten we in dit hoofdstuk de geografische spreiding van de werkgelegenheid zien. Deze verdeling vult de 
eerder verstrekte informatie aan. 

In de eerste plaats stellen we een lagere concentratie vast, in die zin dat waar de 6 belangrijkste gemeenten bijna 
27% van de hoofdkantoren herbergen, de 6 gemeenten met de meeste werkgelegenheid slechts goed zijn voor 
13% van de totale werkgelegenheid. 

Belangrijkste gemeenten inzake werkgelegenheid bij productie-eenheden 

 (*) Percentage berekend op de totale werkgelegenheid binnen multinationale groepen. 
(**) In 2017 wordt Leuven overtroffen door Charleroi, dat voor de jaren 2015 en 2016 slechts op de 7e plaats 
staat. 

De lijst met toonaangevende gemeenten wijzigt naargelang men focust op het aantal vestigingen dan wel op de 
tewerkstelling binnen die vestigingen. Dit betekent dat de gemeenten Charleroi of Brugge meer vestigingen 
tellen dan de gemeenten Zaventem, Leuven of Mechelen, maar dat deze laatsten een groter 
werkgelegenheidsvolume hebben. 
Een vergelijking van de kaarten in Figuur 2 en Figuur 3 laat zien dat sommige provincies een groot aantal 
vestigingen hebben, maar verhoudingsgewijs weinig personeel tellen. Zo telt de provincie West-Vlaanderen veel 
gemeenten met tussen de 10 en 49 vestigingen, maar diezelfde vestigingen vertegenwoordigen weinig 

Jaar Brussel Antwerpen Gent Zaventem Leuven Mechelen Totaal Percentage 
(*) 

2014 32.274 30.789 20.092 15.191 10.443 10.180 118.969 13,3% 

2015 35.948 35.252 22.007 13.904 11.247 11.220 129.578 13,2% 

2016 36.417 37.072 25.023 18.203 12.050 13.022 141.787 13,7% 

2017 42.859 43.466 27.364 18.974 12.050 
(**) 

14.007 146.670 13,9% 
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arbeidsplaatsen (minder dan 250). 

Zoals we hebben opgemerkt herbergen deze 6 belangrijkste gemeenten slechts 13% van de werknemers die 
binnen de groepen werken. Er is dus een lagere concentratie van de werkgelegenheid en dus in een sterkere 
mate sprake van "werkgelegenheidsclusters". 

Aantal gemeenten met 
Jaar van 1 tot 249 

werknemers 
van 250 tot 999 

werknemers 
van 1000 tot 

3499 
werknemers 

van 3500 tot 
5999 

werknemers 

6000 
werknemers en 

meer 

2014 279 128 80 16 15 

2015 287 129 82 19 16 

2016 267 140 88 24 19 

2017 265 133 91 23 20 

 

Figuur 4 : Geografische spreiding van de werkgelegenheid van 2014 tot 2017 

  

  

 

      
 

https://app.cumul.io/s/-7v2m4l870d5lnv6o


| 11 | 

  

2. ANALYSE VOLGENS DE ACTIVITEIT IN DE BELANGRIJKSTE GEMEENTEN 

In dit deel analyseren we de economische activiteit in de grootste gemeenten. Zoals we hebben gezien, hangt 
deze volgorde af van de gehanteerde indicator. Hier richten we ons op de tewerkstelling binnen bedrijven. 

Methodologische keuze: de dimensie van de activiteit wordt hier bekeken op het niveau van de juridische eenheid. 
Daarom wordt de tewerkstelling van de vestigingen toegeschreven aan de activiteit die door de juridische eenheid 
van de moedermaatschappij wordt uitgevoerd, ook al zijn ze individueel actief in andere sectoren. Indien een 
juridische eenheid actief is in sector 1 en ze twee vestigingen heeft die respectievelijk in sector 1 en sector 2 actief 
zijn, dan wordt ervan uitgegaan dat de activiteit die in de tweede vestiging (sector 2) wordt uitgeoefend, wordt 
verricht met het oog op de activiteit van sector 1. 

Om onze methodologie samen te vatten en te benadrukken, zijn we geïnteresseerd in de tewerkstelling van 
vestigingen op basis van hun locatie, maar kijken we naar de activiteit van de juridische eenheid van de 
moedermaatschappij. 

Figuur 5 : Voornaamste sectoren in termen van werkgelegenheid voor de belangrijkste gemeenten 

 

In deze analyse  gaan we dieper in op de 6 gemeenten waar de tewerkstelling binnen multinationale groepen 
het belangrijkst is. 

Over het algemeen is de sector met de meeste werknemers die van de administratieve en ondersteunende 
diensten.  

Voor die 6 gemeenten biedt deze sector werk aan meer dan 30.000 mensen. Daarna komen twee aan elkaar 
gewaagde sectoren met ongeveer 22.000 werknemers. Dit zijn de financiële- en verzekeringsactiviteiten en de 
handel. Vervolgens komen de sectoren van de verwerkende industrie, de gespecialiseerde activiteiten zoals 
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engineering en de activiteiten met betrekking tot informatie en communicatie. Tot slot zijn er de sectoren van 
vervoer en opslag en van de bouw. 

Deze verdeling verschilt uiteraard van gemeente tot gemeente. Voor Brussel zijn de hoofdactiviteiten de 
financiële en verzekeringsactiviteiten. Zoals verwacht is te zien dat de transport- en opslagactiviteiten vooral in 
Zaventem en in Antwerpen aanwezig zijn. Maar er moet worden opgemerkt dat deze activiteit voor Zaventem 
niet de belangrijkste is, aangezien de sector die daar de meeste banen oplevert de handelssector is. Voor 
Antwerpen is het de sector van de administratieve diensten. Voor Gent primeert dan weer de maakindustrie. 
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3. LEEFTIJD VAN DE GROEPEN IN BELGIË 

In dit gedeelte kijken we naar de leeftijd van de groepen. Hiermee bedoelen we de leeftijd van de juridische 
eenheden die deel uitmaken van de groepen. We splitsen deze gegevens dan op volgens de vraag of de groep al 
dan niet wordt gecontroleerd door een Belgische onderneming. We hebben gekozen voor de klassen 0 tot 1 jaar 
om het aandeel van de geboortes in de groepen te bepalen, vervolgens klassiek 1 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, 10 tot 
20 jaar en 20 jaar en ouder. 

Figuur 6 : Evolutie van de leeftijdsopbouw van juridische eenheden in een groep 

 

Hoewel we zien dat deze verhoudingen vrij stabiel zijn doorheen de tijd, is er toch een lichte invloed vanwege de 
nationaliteit van de groep, waarbij eenheden in Belgische groepen "jonger" zijn dan eenheden van niet-Belgische 
groepen. Hoe jonger de juridische eenheid, hoe groter het verschil. Als we kijken naar de variatie in het aandeel 
juridische eenheden in een Belgische groep ten opzichte van het vergelijkbaar aandeel in een niet-Belgische 
groep, komen we tot de volgende vaststellingen: waar er +83% meer jonge eenheden (minder dan 1 jaar oud) 
zijn in een Belgische groep, daalt dit verschil  tot +38% voor de groep van 1 tot 5 jaar oud en tot +15% voor de 
groep van 5 tot 10 jaar oud. Voor de leeftijdsgroep van 10 tot 20 jaar is het verschil zeer klein (een verschil van 
+2% in het voordeel van de Belgische groepen). Voor de eenheden ouder dan 20 jaar ten slotte zijn er +13% meer 
in niet-Belgische groepen. 
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4. TYPOLOGIE VAN DE WERKGELEGENHEID IN GROEPSVERBAND 

In deze sectie kijken we naar het typische "profiel" van een werknemer in een groep. De uitsplitsing zal gebeuren 
volgens het geslacht of volgens de typologie "arbeider/bediende", opnieuw volgens de nationaliteit van de groep. 

4.1. Uitsplitsing naar geslacht 

De bezetting van mannen en vrouwen binnen multinationale groepen is een belangrijke kwestie. De gegevens 
die beschikbaar zijn in de EGR voor de jaren 2014 tot en met 2017 laten zien dat de cijfers stabiel zijn. 

Een werknemer in een groep is in 61% van de gevallen een man en in 39% van de gevallen een vrouw, ongeacht 
de nationaliteit van het besluitvormingscentrum. Een extreem geval vinden we in de bouw waar - gemiddeld 
over de jaren 2014-2017 -  meer dan 89% van de werknemers mannen zijn. De handel, de financiële en 
verzekeringsactiviteiten en de ondersteunende activiteiten laten daarentegen een evenwicht zien tussen 
mannen en vrouwen. 

Figuur 7 : Veranderingen in de verdeling van werknemers naar geslacht

 

Wij wijzen erop dat om de kleine verschillen aan te tonen, onze schaal inzoomt op de waarden tussen 50% en 
70%. 

4.2. Uitsplitsing naar werknemersstatuut 

Tot slot kijken we naar de uitsplitsing naar werknemersstatuut. We beschouwen hiervoor de 3 statuten die de 
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RSZ definieert als "arbeider, bediende en ambtenaar"9. Dit laatste statuut is voor ons niet interessant omdat 
ambtenaren  statutaire werknemers bij publiekrechtelijke werkgevers zijn. De overgrote meerderheid van de 
multinationale groepen valt niet onder het publiek recht. We kijken dus alleen naar de statuten "arbeider" en 
"bediende". 

Figuur 8 : Evolutie van het statuut van de werknemer binnen een groep 

 

Ook deze cijfers zijn stabiel in de tijd10.  Algemeen stellen we vast dat - binnen juridische eenheden die tot een 
groep behoren - het bediendenstatuut overheerst, ongeacht de nationaliteit van het besluitvormingscentrum. 
Binnen een Belgische groep is het werknemersstatuut voor 28% dat van een arbeider en voor 72% dat van een 
bediende. Als de groep daarentegen een niet-Belgisch beslissingscentrum heeft, veranderen de verhoudingen : 
dan heeft slechts 15% het statuut van arbeider en 85% dat van bediende. De extreme gevallen11 zijn de financiële 
sector waar meer dan 99% van de werknemers bediende is, terwijl in de sector van de ondersteunende 
activiteiten (zoals beveiliging) gemiddeld 60% van de werknemers arbeider is. 

  

                                                                 

9 Zie de publicatie van de RSZ voor het jaar 2019 
(https://www.rsz.fgov.be/sites/default/files/binaries/assets/statistics/employment/employment_full_NL_20194.pdf) op 
pagina 12 (Classificatiecriteria/voordeelcriteria). 
10 Voorzichtigheid is geboden met betrekking tot het jaar 2014. We herinneren eraan dat dit experimentele statistieken zijn 
en dat het register in 2014 nog kinderziekten vertoonde. 
11 Extreme gevallen worden alleen bestudeerd in de 9 belangrijkste secties. 
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5. CONCLUSIE 

Het doel van deze publicatie is om een fijnmaziger beeld te schetsen van de geografische spreiding van 
multinationale ondernemingsgroepen. In het noorden van het land is het grootste aantal dochterondernemingen 
van multinationale groepen gevestigd. Deze groepen zijn meestal gebaseerd op entiteiten die al vele jaren 
bestaan, Belgische groepen zijn verantwoordelijk voor meer geboorten dan buitenlandse groepen, 60% van de 
werknemers in deze groepen zijn mannen en de werknemers hebben veelal een bediendestatuut.  
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