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Executive summary
De sectorale prestaties op vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom
besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de Boordtabel van het Belgische
concurrentievermogen die jaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectoraal
concurrentievermogen.
De sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (C10-11) 1 werd geselecteerd, op
basis van het verschil tussen de prestaties van België en de eurozone op vlak van toegevoegde
waarde en tewerkstelling. Verder wordt er rekening gehouden met het belang van deze sector in de
Belgische economie. Bovendien zijn ook de exportprestaties van deze sector (≈8 % van totale
Belgische uitvoer), alsook de verbondenheid met andere sectoren aanzienlijk.
De sector als geheel telt drie aparte bedrijfstakken: de sector C10 (vervaardiging van
voedingsmiddelen) is de grootste subsector, met tussen 2011 en 2017 een relatief aandeel van
gemiddeld 79,5 % in de totale toegevoegde waarde van C10-12. Het aandeel van C11 (vervaardiging
van dranken) en C12 (vervaardiging van tabaksproducten) bedraagt gemiddeld respectievelijk 19,3 %
en 1,3 %. De sector bestaat voornamelijk uit kmo’s.
Zijn positie op de Europese markt is versterkte : het Belgische aandeel van vervaardiging van
voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten (C10-12) in de toegevoegde waarde van de EU
(zonder Verenigd Koninkrijk) nam toe (+0,1 procentpunt op 10 jaar tot 3,4 % in 2017), wat wijst op
een verbetering van het globale concurrentievermogen. Verder kan de analyse van de
concurrentiepositie van ons land ook opgesplitst worden in het externe en interne
concurrentievermogen. Enerzijds wijst het aandeel van de Belgische uitvoer in de totale Europese
uitvoer op een goed extern concurrentievermogen van ons land. Anderzijds zijn de resultaten voor
het interne concurrentievermogen minder gunstig: de Belgische binnenlandse vraag wordt steeds
meer gedekt door de invoer, ten nadele van de binnenlandse productie.
Over een periode van 10 jaar (2008-2018) neemt de toegevoegde waarde van de sector C10-12
jaarlijks gemiddeld met 0,5 % toe. De vraag uit het buitenland naar producten uit de sector van de
vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken is sterk: 2/3 van de finale producten wordt
uitgevoerd. Vooral de uitvoer buiten de EU neemt toe. Als vierde belangrijkste uitvoerder van Europa
voor voeding en zesde voor dranken, wist ons land dan ook een sterk imago uit te bouwen qua
kwaliteit en is gespecialiseerd in de voedingssector en de vervaardiging van bier.
De sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken liet enkele positieve vaststellingen
optekenen op vlak van productiemiddelen: het personeelsbestand, dat voornamelijk
middengeschoold is, nam toe de afgelopen jaren. Daarenboven ligt de investeringsgraad, net als de
R&D-intensiteit, van ons land hoger dan in de buurlanden. Verder zijn er in ons land ook meer
bedrijven betrokken bij innovaties dan in bij onze handelspartners het geval is.
Ondanks de goede prestaties van de sector is het belangrijk dat de sector werkt aan zijn zwaktes (de
loonkost per eenheid bleek minder gunstig te evolueren in België de aflopen jaren en de openstaande
vacatures wijzen op een tekort aan geschikt personeel) en omgaat met de bedreigingen in zijn
omgeving. Zo dient de sector een antwoord te bieden op de prijsdruk uit de retailsector, maar
bijvoorbeeld ook op gevolgen van handelsbelemmeringen en de brexit. De sector dient bovendien
ook in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen, zowel op vlak van productinnovaties (nieuwe
voedingstrends, voedselveiligheid) als procesinnovaties (via robotisatie, automatisatie).

In bepaalde gevallen werden de cijfers voor de sector C10-12 (Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en
tabaksproducten) gebruikt omdat geen opsplitsing voor C10-11 mogelijk was.
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Inleiding
De sectorale prestaties op vlak van concurrentievermogen kunnen sterk verschillen. Daarom
besteedt de FOD Economie, als aanvulling op de Boordtabel van het Belgische
concurrentievermogen die jaarlijks gepubliceerd wordt, ook aandacht aan het sectoraal
concurrentievermogen.
De sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken (C10-11) 2 werd geselecteerd, op
basis van de groei van de toegevoegde waarde en van de tewerkstelling van de Belgische sectoren,
en het verschil met de eurozone. Bovendien wordt er rekening gehouden met het belang van deze
sector in de Belgische economie (C10-12 is goed voor 14,7 % van de toegevoegde waarde van de
Belgische verwerkende nijverheid). Ook de relaties met andere sectoren en de exportprestaties van
die sector zijn aanzienlijk (≈8 % van totale Belgische uitvoer), mede door het goede imago en
kwaliteitslabel dat ons land wist op te bouwen in die sector.
In de NACE-classificatie (afgeleid van het Franse Nomenclature statistique des Activités économiques
dans la Communauté Européenne) wordt de voedingsnijverheid weergegeven onder sectorcode 10
(Nace-Bel 2008). Die omvat een ruime waaier van activiteiten, die onderverdeeld worden in negen
subsectoren, zoals: de verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
(10.1), de verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren (10.2), de verwerking en
conservering van groenten en fruit (10.3), de vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en
vetten (10.4), de vervaardiging van zuivelproducten (10.5), de vervaardiging van maalderijproducten,
zetmeel en zetmeelproducten (10.6), de vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren (10.7),
de vervaardiging van andere voedingsmiddelen (10.8) en de vervaardiging van diervoeders (10.9).
De vervaardiging van dranken komt onder code 11 (Nace-Bel 2008), een zeer gevarieerde sector :
de vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken (11.01), de vervaardiging van wijn (uit
druiven) (11.02), de vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen (11.03), de vervaardiging van
andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (11.04), de vervaardiging van bier (11.05), de
vervaardiging van mout (11.06), de vervaardiging van mineraalwater en ander gebotteld water en
frisdranken (11.07).
Het relatieve aandeel van de toegevoegde waarde van de sector C10 (vervaardiging van
voedingsmiddelen) in C10-12 (vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten)
bedraagt volgens de structurele ondernemingsstatistieken in 2017 79,5 %. Het aandeel van C11
(vervaardiging van dranken) en C12 (vervaardiging van tabaksproducten) bedraagt respectievelijk
19,3 % en 1,3 %.
De sector C10-12 was in 2018 goed voor 14,7 % van de toegevoegde waarde van de verwerkende
nijverheid. Dit is een stuk hoger dan in 2008 (13,5 %). Voor Nederland en Frankrijk was deze sector
in 2018 nog belangrijker met een aandeel van respectievelijk 18,5 % en 18,3 %. In Duitsland bedraagt
dit aandeel slechts 6,9 % (cijfers 2017) en is deze sector dus minder belangrijk dan in België.
De belangrijkste subsector (zie bijlage grafiek a) van C10 (vervaardiging van voedingsmiddelen) op
basis van de toegevoegde waarde is C10.8 (vervaardiging van andere voedingsmiddelen) met 25,7 %,
gevolgd door C10.7 vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren met 19,1 % en C10.3
verwerking en conservering van groenten en fruit met 14,1 %. De belangrijkste categorie van C11
(vervaardiging van dranken) is C11.05 vervaardiging van bier met 67,2 %, gevolgd door C11.07
vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water met 27,5 % en
C11.06 vervaardiging van mout met 3,6 %.

In bepaalde gevallen werden de cijfers voor de sector C10-12 ‘Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en
tabaksproducten’ gebruikt, omdat geen opsplitsing voor C10-11 mogelijk was.
2
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1. Sectoraal concurrentievermogen
1.1. Prestaties
De Belgische sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten (C1012) versterkte zijn positie op de Europese markt: het Belgische aandeel in de toegevoegde waarde
van de EU (zonder Verenigd Koninkrijk) nam toe (+0,1 procentpunt op 10 jaar tot 3,4 % in 2017), dit
wijst op een verbetering van het globale concurrentievermogen (zie punt Toegevoegde waarde).
Het aandeel van de Belgische uitvoer in de totale Europese uitvoer weerspiegelt de goede externe
concurrentiepositie van ons land. België staat op de 4e plaats in 2017 voor de voedingsindustrie
(C10), na Duitsland, Nederland en Frankrijk. Voor de vervaardiging van dranken (C11) staat België op
de 6e plaats, na onder meer Frankrijk, Italië en Duitsland, die de top 3 vormen. Tussen 2013 en 2017
stabiliseerde het aandeel van de Belgische uitvoer in de Europese uitvoer van de voedingsindustrie
op 8,7 %, terwijl het aandeel van de Belgische export voor de drankenproductie steeg van 5,1 % tot
5,4 % (zie punt Buitenlandse handel).
Voor het interne concurrentievermogen, zijn de resultaten minder gunstig: de indicator van het
interne concurrentievermogen 3 voor de voedingsindustrie is gestegen van 36,5 % in 2010 naar
41,5 % in 2015 en die voor de vervaardiging van dranken van 42 % naar 45,1 %; dit betekent dat het
interne concurrentievermogen voor de sector C10-11 is verslechterd. Dit geldt voor alle subsectoren
van C10-11. Niettemin vertonen de vleesindustrie (10A; 27,5 %), de bakkerijen/banketbakkerijen
(10G; 22,4 %) en de dierenvoeding (10J; 20,6 %) nog steeds competitieve cijfers. De sector C10-11
blijkt minder competitief dan de Belgische economie als geheel (25,2 % in 2010 en 26,4 % in 2015).

1.1.1. Toegevoegde waarde
Tussen 2008 en 2018 steeg de toegevoegde waarde (in constante prijzen) van de sector C10-12
gemiddeld met 0,5 % per jaar (tegenover 0,3 % in de verwerkende nijverheid, waar de impact van de
crisis in 2009 duidelijker voelbaar was). In Frankrijk en Nederland nam de toegevoegde waarde van
de sector C10-12 over de periode 2008-2018 gemiddeld toe met respectievelijk 1,6 % en 1,5 %.
Voor Duitsland zijn nog geen gegevens voor 2018 beschikbaar, maar bedroeg de gemiddelde
jaarlijkse groei tussen 2008 en 2017 2,1 %. Ondanks de gemiddelde stijging van de toegevoegde
waarde in België, daalde die in 2016 en 2017 wel twee opeenvolgende jaren met respectievelijk
2,3 % en 1,8 %.

Berekend als het aandeel binnenlandse Belgische vraag dat gedekt wordt door de invoer (zonder de
wederuitvoer), op basis van de input-outputtabellen.
3
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Grafiek 1. Verloop toegevoegde waarde (in volume, 2015) van sectoren C10-12
In miljoen euro

Bron: Eurostat, nationale rekeningen.

Grafiek 2. Relatief aandeel in de Europese toegevoegde waarde (zonder het Verenigd
Koninkrijk), 2008 en 2017

Bron: Eurostat, nationale rekeningen.

Het aandeel van België in de door sector C10-12 gerealiseerde toegevoegde waarde binnen de
Europese Unie (zonder VK) bedroeg 3,4 % in 2017 (tegenover 3,3 % in 2008). Al onze buurlanden
hebben een groter aandeel binnen de EU (zie grafiek 2). Duitsland heeft, ondanks het relatief lage
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aandeel van de sector binnen de verwerkende nijverheid, met 19,2 % het grootste aandeel in de
toegevoegde waarde van de sector in de EU. Hierna volgen Frankrijk (18,2 %), Italië (11,7 %), Spanje
(10,9 %) en Nederland (6,5 %).Terwijl het aandeel van Duitsland (+1,5 procentpunt) en Nederland
(+1 procentpunt) toenam, daalde het in Frankrijk (-0,8 procentpunt), Italië (-0,7 procentpunt) en
Spanje (-1,1 procentpunt). Ierland (3,7 %) en Polen (5,5 %) zijn kleine spelers op de Europese markt
maar winnen wel sterk aan marktaandeel (resp. +0,7 procentpunt en +0,5 procentpunt).

1.1.2. Financiële gezondheid
De ratio netto exploitatie-overschot (B.2n) en gemengd inkomen (B.3n) / netto kapitaalvoorraad, op
basis van de cijfers van de nationale rekeningen, geeft een indicatie van de rendabiliteit van een
sector. De ratio voor de voedings-, dranken- en tabakssector (C10-12) bedroeg in België 9,2 % in
2017. Het gemiddelde van deze ratio bedroeg over een periode van 10 jaar 9,3 %, gedomineerd door
een piek van 11 % in 2015. De sector doet het daarmee op vlak van rendabiliteit beter dan de totale
economie (6,9 %).
Meer gedetailleerde financiële ratio’s van de voedings- en drankensector worden berekend op basis
van gegevens van Bel-first 4. Er wordt hier enkel rekening gehouden met de actieve ondernemingen
uit de sector, die een jaarrekening met volledig schema 5 publiceerden. Meestal wordt enkel volgens
dat schema van de jaarrekening de omzet en de andere bedrijfsopbrengsten opgenomen. Bovendien
vertegenwoordigen de grote vennootschappen een zeer belangrijk deel van de omzet in de sector.

Tabel 1. Financiële ratio’s van de voedingssector (C10) in België
Rentabiliteit
Bedrijfsresultaat / omzet
Resultaat na belastingen / omzet
Solvabiliteit
Eigen vermogen /
vreemd vermogen
Eigen vermogen /
totaal vermogen
Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio
Cashflow
Cashflow (1.000 EUR)
Index cashflow (2010 = 100)
Cashflow / Vreemd vermogen
op LT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,6%
2,7%

3,0%
2,1%

2,8%
2,0%

2,9%
2,4%

3,2%
2,4%

3,4%
2,5%

3,5%
2,3%

3,0%
2,5%

60,8%

66,8%

75,7%

78,4%

82,1%

78,9%

79,3%

75,2%

37,2%

39,4%

42,5%

43,4%

44,5%

43,6%

43,7%

42,5%

0,89
1,15

0,86
1,14

0,84
1,11

0,87
1,12

0,92
1,20

0,92
1,19

0,92
1,20

0,94
1,21

1.498.430 1.386.821 1.400.618 1.666.121 1.710.663 1.832.805 1.891.813 2.127.103
100
93
93
111
114
122
126
142
33,8%
32,2%
35,0%
43,7%
38,5%
37,8%
39,7%
39,9%

Bron: Bel-First (ondernemingen met een volledig schema).
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Meer informatie over de berekende ratio’s en concepten, kan in de begrippenlijst worden terug gevonden.

5

Volledig schema voor de ‘grote’ vennootschappen en al de beursgenoteerde vennootschappen.

Een vennootschap wordt als groot beschouwd indien zij ofwel 2 of 3 drempelwaarden overschrijdt, ofwel
beursgenoteerd is.
-

Personeelsbestand: 50 vte
Omzet: 9.000.000 euro
Balanstotaal: 4.500.000 euro
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De bedrijfsmarge (het bedrijfsresultaat tegenover de omzet) van de voedingssector (C10)
schommelde in de periode 2010-2017 rond de 3 % 6. In de drankensector ligt de marge veel hoger
(11 % over de periode 2010-2017) 7. Ook uit de structurele ondernemingsenquête (2017) blijkt dat
de ratio exploitatie-overschot / omzet lager ligt in de voedingssector (6 %) dan in de drankensector
(16 %).
De solvabiliteit van de sector C10 is goed. In 2017 bestond het totale vermogen voor 42,5 % uit
eigen vermogen 8. Dat is een verbetering ten opzichte van 2010, wanneer het totale vermogen slechts
voor 37,2 % uit eigen vermogen bestond. Voor de drankensector bleef de solvabiliteit tot 2015 min
of meer stabiel, maar daalde in 2016 sterk. Deze verminderde solvabiliteitspositie is echter te wijten
aan de sterke vermindering van de activiteiten van één onderneming in de sector, die over een zeer
goede solvabiliteit beschikte (nl. Mouterij Albert 9).
De quick ratio is iets lager dan 1, wat er op wijst dat de beschikbare middelen op korte termijn in
2017 net niet voldoende zijn om de korte termijnschulden af te betalen. De ratio verbetert weliswaar
over de jaren heen. De liquiditeit in ruime zin, met dus ook de voorraden als liquide middelen (current
ratio), toont dat de schulden op korte termijn wel zijn gedekt. Dat is niet het geval voor de
drankensector 10.
De cashflowpositie van de voedingssector is volatiel maar evolueert gunstig over een langere periode
(2010-2017). De ratio cashflow ten opzichte van de schulden op lange termijn bedraagt in 2017
ongeveer 40 %. Binnen de voedingssector zou dus ongeveer 40 % van het vreemd vermogen op
lange termijn kunnen worden afbetaald, wanneer de gehele cashflow hiervoor zou aangewend
worden. De cashflowpositie van de drankensector varieert zeer sterk. Ook hier kan dit vooral
verklaard worden door de sterk variërende cashflow van enkele grote ondernemingen binnen de
sector 11. In 2017 kan 13,5 % van de lange termijnschulden afgelost worden met de cashflow. Dit wil
zeggen dat het vreemd vermogen op lange termijn na 7,4 jaar volledig afgelost zou zijn (in de
veronderstelling dat de cashflow constant blijft).

6 Het gaat hier evenwel over een gemiddelde voor de sector, dat soms sterk beïnvloed wordt door enkele
uitschieters. De helft van de ondernemingen had een bedrijfsmarge tussen 0,7 en 6,2 % over de periode 20102017. De mediaan bedroeg 2,7 % tijdens deze periode 2010-2017. Een kwart van de ondernemingen liet dus
een marge optekenen van meer dan 6,2 % en een kwart had een marge van minder dan 0,7 %.

Net als bij de voedingssector is ook dit een gemiddelde voor de sector. De helft van de ondernemingen had
een bedrijfsmarge tussen 2,2 % en 12 % over de periode 2010-2017. De mediaan bedroeg 5,5 % tijdens deze
periode 2010-2017.

7
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De minimumnorm voor de solvabiliteit ligt tussen 25 % en 40 % (Bron: Graydon).

Mouterij Albert vervulde sinds eind 2006 de taak van financieringscentrum voor Heineken. Deze activiteit
werd in de loop van 2016 overgebracht naar het hoofdkantoor van Heineken in Amsterdam. De
leningenportefeuille van Mouterij Albert werd verkocht aan Heineken International BV. Dit resulteerde in een
afbouw van de schulden en een kapitaalvermindering van ongeveer 3,3 miljard euro. (Bron: jaarrekening 2016).

9

De liquiditeit in enge zin (quick ratio) fluctueert sterk over de jaren heen. De liquiditeitspositie van de
drankensector verbeterde tot 2014 fors. Die sterke verbetering werd echter vooral veroorzaakt door de afbouw
van de korte termijnschulden en de forse toename van de liquide middelen van Inbev Belgium. Vanaf 2015
namen de liquide middelen van deze onderneming weer af en stegen de korte termijnschulden opnieuw,
waardoor we de liquiditeitspositie van de sector opnieuw zien dalen tot 0,70 in 2017. De korte termijnschulden
worden dus niet gedekt door de korte termijnmiddelen. Zelfs indien de voorraden mee in beschouwing worden
genomen (liquiditeit in ruime zin), is dit in 2017 nog steeds niet het geval. Belangrijk om op te merken is dat
wanneer we Inbev Belgium uit onze analyse zouden halen, de drankensector in 2017 wel liquide is. Opvallend
is nog dat de quick- en de current ratio in deze sector zeer dicht bij elkaar liggen, wat wijst op een relatief laag
belang van de voorraden.
10

Wanneer we de cashflow van Coca-Cola European Partners Belgium en Inbev Belgium buiten onze analyse
laten, kent de cashflow van de drankensector een vrij constant verloop.
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Tabel 2. Financiële ratio’s van de drankensector (C11) in België
Rentabiliteit
Bedrijfsresultaat / omzet
Resultaat na belastingen / omzet
Solvabiliteit
Eigen vermogen /
vreemd vermogen
Eigen vermogen /
totaal vermogen
Liquiditeit
Quick ratio
Current ratio
Cashflow
Cashflow (1.000 EUR)
Index cashflow (2011 = 100)
Cashflow / Vreemd vermogen
op LT

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11,0%
-6,0%

9,2%
17,1%

11,4%
75,5%

12,6%
5,8%

12,6%
8,5%

11,0%
19,5%

10,8%
56,5%

9,6%
20,2%

67,2%

61,6%

62,3%

60,7%

55,9%

60,4%

29,4%

35,8%

39,9%

37,8%

38,1%

37,6%

35,7%

37,5%

22,5%

26,2%

0,57
0,62

0,44
0,49

0,74
0,79

0,94
0,98

1,16
1,17

0,88
0,91

0,95
1,01

0,70
0,76

4.113
0,44
0,04%

939.947
100
11,4%

3.503.784
373
32,3%

500.013
53
4,4%

642.941
68
5,7%

1.179.888 3.112.849 1.382.359
126
331
147
11,4%
29,0%
13,5%

Bron: Bel-First (ondernemingen met een volledig schema).

1.2. Vraag
1.2.1. Buitenlandse handel 12
De grootste Europese uitvoerders van de voedingsnijverheid (C10) waren in 2017 Duitsland, met
een aandeel van 17,1 % in de Europese uitvoer wereldwijd, Nederland (16,7 %), Frankrijk (9,6 %) en
België (8,7 %). Het verloop van het marktaandeel van de uitvoer van C10 toont dat tussen 2013 en
2017 het aandeel in België stabiliseerde (8,7 %, goed voor een 4e plaats), en dat ons land op de 7e
plaats is gebleven voor de handel buiten de EU, terwijl het een plaats is gestegen voor de handel
binnen de EU (3e plaats in 2017 tegenover 4e plaats in 2013). Ook voor de invoer neemt Duitsland
de 1e plaats in onder de Europese landen met 16 % van de totale Europese invoer van C10
wereldwijd, gevolgd door Frankrijk (11,8 %) en Nederland (10,8 %). Ons land bevindt zich op de 6e
plaats (6,7 %), na Italië (8,8 %) en Spanje (6,8 %).
In 2017 waren de grootste Europese uitvoerders van de vervaardiging van dranken (C11) Frankrijk,
met een aandeel van 25,8 % in de Europese uitvoer wereldwijd, Italië (13,3 %) en Duitsland (9,2 %).
België haalt een resultaat van 5,4 % en neemt de 6e plaats in. Het verloop van het marktaandeel van
de uitvoer van C11 bleef hetzelfde tussen 2013 en 2017 (5,4 %, 6e plaats). België stond op de 7e
plaats voor de extra-EU uitvoer, maar steeg een plaats voor de uitvoer binnen de EU (4e plaats in
2017, tegenover 5e plaats in 2013). Het belangrijkste aandeel in de Europese invoer van de C11 is
voor Duitsland (16,6 %), gevolgd door Frankrijk (10,2 %) en Nederland (8,8 %). Ons land neemt de 4e
plaats in (7,6 %).
De belangrijkste bestemmingen van de Europese sector C10-11 buiten de EU zijn de Verenigde
Staten, China, Canada en Japan. In 2017 bedroeg het aandeel van de Belgische uitvoer van C10 naar
de Verenigde Staten in de totale Belgische extra-EU uitvoer van C10 11 % (9 % in 2013), naar China
5 % (4 % in 2013), naar Japan 4 % (5 % in 2013) en naar Canada 3 % (3 % in 2013). Voor hetzelfde
jaar bedroeg het marktaandeel van ons land in de C11-uitvoer naar de Verenigde Staten 29 % (21 %
in 2013), naar China 7 % (2 % in 2013), naar Canada 4 % (4 % in 2013) en naar Japan 3 % (6 % in
2013).

Gegevens van Comext (communautair concept) die een vergelijking bieden tussen de prestaties van andere landen.
Het nationaal concept is gebaseerd op goederen die de nationale grens oversteken bij transacties tussen ingezetenen
en niet-ingezetenen. Het communautair concept is ruimer en omvat tevens de transacties met goederen tussen nietingezetenen. Het communautair concept = het nationaal concept + quasi-doorvoer. Goederen in doorvoer worden in
geen van deze statistieken opgenomen.
12
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1.2.2. Uitvoer
Volgens de input-outputtabellen van 2015, is 51,8 % van de binnenlandse productie aan
voedingsproducten en dranken bestemd voor de binnenlandse markt en gaat 48,2 % naar het
buitenland. Er zijn weliswaar grote verschillen tussen de subsectoren wat hun afzetmarkten betreft.
De sectoren groenten en fruit (10C), suiker en chocolade (10H) en zetmeelproducten (10F)
exporteren het meest van hun productie; het overgrote deel van die uitvoer is bestemd voor landen
binnen de eurozone. De alcoholische drankenindustrie (11A) voert een kwart van haar productie uit
buiten de EU.
Tussen 2013 en 2017 voerde de Belgische voedingssector (C10) voornamelijk uit naar Frankrijk (6
miljard euro in 2017), Nederland (5,4 miljard euro in 2017) en Duitsland (4 miljard euro in 2017). Het
Verenigd Koninkrijk staat op de vierde plaats wat de bestemmingen betreft (2,5 miljard euro in 2017).
Bovendien noteerde ons land een stijging van zijn aandeel in de uitvoer buiten de EU (+3 procentpunt
tussen 2013 en 2017 tot 16 %). In dezelfde periode was de uitvoer van de Belgische drankensector
(C11) voornamelijk bestemd voor Frankrijk (627 miljoen euro in 2017), Nederland (606 miljoen euro
in 2017) en het Verenigd Koninkrijk (369 miljoen euro in 2017). Ook voor die sector werd een stijging
van onze uitvoer buiten de EU vastgesteld (+3 procentpunt tussen 2013 en 2017 tot 33 %).

Voornaamste uitvoermarkten (C10) van onze handelspartners in 2017

Bron: Comext.

Voor de drankensector (C11) voerde Frankrijk in 2017 vooral uit naar België (1,2 miljard euro, +1 %
op jaarbasis), Duitsland (1,1 miljard euro, -0,4 % op jaarbasis) en Nederland (543 miljoen euro, -2 %
op jaarbasis). In datzelfde jaar waren de voornaamste klanten van Nederland Frankrijk (382 miljoen
euro, +16 % op jaarbasis), Duitsland (371 miljoen euro, +1 % op jaarbasis) en België (329 miljoen euro,
+2 % op jaarbasis). Duitsland tot slot exporteerde in 2017 zijn dranken voornamelijk naar Nederland
(762 miljoen euro, +4 % op jaarbasis), Italië (397 miljoen euro, +8 % op jaarbasis) en Frankrijk (769
miljoen euro, -4 % op jaarbasis).
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1.2.3. Invoer
Tussen 2013 en 2017 is de invoer van de Belgische voedingssector (C10) voornamelijk afkomstig uit
Nederland (6,8 miljard euro in 2017), Frankrijk (4 miljard euro in 2017) en Duitsland (2,5 miljard euro
in 2017). Tijdens dezelfde periode kwam de invoer van de drankensector (C11) van België
hoofdzakelijk uit Frankrijk (1,2 miljard euro in 2017), Nederland (371 miljoen euro in 2017) en
Duitsland (281 miljoen euro in 2017).

Voornaamste invoermarkten (C10) van onze handelspartners in 2017

Bron: Comext.

Als we kijken naar drankensector (C11), dan zien we dat Nederland in 2017 voornamelijk dranken
invoerde vanuit Duitsland (637 miljoen euro, +0,4 % op jaarbasis), België (622 miljoen euro, +15 %
op jaarbasis) en Frankrijk (508 miljoen euro, +1 % op jaarbasis). In hetzelfde jaar waren de
voornaamste leveranciers van Frankrijk België (598 miljoen euro, +17 % op jaarbasis), Italië (383
miljoen euro, +10 % op jaarbasis) en Nederland (356 miljoen euro, +11 % op jaarbasis). In 2016
behoorde Spanje tot de belangrijkste leveranciers (350 miljoen euro, +8 % op jaarbasis) van Frankrijk,
maar het ging een plaats achteruit in het voordeel van Nederland dat in 2017 meer uitvoerde naar
Frankrijk. Duitsland tot slot voerde in 2017 vooral zijn dranken in vanuit Italië (1,2 miljard euro, +3 %
op jaarbasis), Frankrijk (1,1 miljard euro , -3 % op jaarbasis) en Spanje (503 miljoen euro, +8 % op
jaarbasis).
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1.2.4. Revealed comparative advantage (RCA) 13
Om te bepalen wat het effect is van comparatieve voordelen op de voedingssector (C10) en de
drankensector (C11), gebruikt de FOD Economie de revealed comparative advantage index (zie
begrippenlijst). De gegevens van COMTRADE werden bestudeerd voor de periode 2013–2017. De
RCA wordt berekend voor zes landen (waaronder België), die geselecteerd werden op basis van de
belangrijkste relatieve aandelen van de Europese in- en uitvoerlanden wereldwijd.

Tabel 3. Revealed comparative advantage index (C10)
C10
Nederland
Spanje
België
Frankrijk
Duitsland

2013
1,40
1,31
1,29
1,07
0,96

2014
1,42
1,40
1,26
1,04
0,92

2015
1,43
1,40
1,32
1,01
0,89

2016
1,41
1,39
1,30
0,96
0,87

2017
1,38
1,39
1,26
0,97
0,87

Italië

0,77

0,74

0,80

0,80

0,81

Bron: Comtrade en eigen berekeningen.

Tabel 4. Revealed comparative advantage index (C11)
C11

2013

2014

2015

2016

2017

Frankrijk

3,17

3,12

3,10

3,00

3,01

Italië

2,72

2,70

2,63

2,68

2,62

Spanje

1,40

1,46

1,45

1,34

1,41

Nederland

0,82

0,77

0,80

0,78

0,77

België
Duitsland

0,64
0,44

0,63
0,46

0,65
0,45

0,66
0,45

0,69
0,45

Bron: Comtrade en eigen berekeningen.

Uit de analyse van tabel 3 blijkt dat van de zes bestudeerde landen Frankrijk (2013-2015), België,
Spanje en Nederland gespecialiseerd waren in de voedingssector (C10) tijdens de periode 20132017. Omgekeerd haalt ons land voor de drankensector (C11) (tabel 4) een RCA lager dan 1 voor de
gekozen periode, en is het dus niet gespecialiseerd. Die laatste resultaten weerspiegelen een
comparatief nadeel voor België ten opzichte van de andere bestudeerde landen (met uitzondering
van Duitsland) en goede prestaties voor Frankrijk tussen 2013 in 2017. De mindere prestatie van ons
land in de drankensector (C11) is toe te schrijven aan de vervaardiging van gedistilleerde dranken
(11.01), wijn (11.02), andere niet-gedistilleerde gegiste dranken (11.04) en de vervaardiging van
frisdranken, mineraalwater en ander gebotteld water (11.07). Opvallend zijn evenwel de uitstekende
resultaten van de vervaardiging cider en andere vruchtenwijnen (11.03) en van de vervaardiging van
bier (11.05), die een RCA haalden van respectievelijk 3,54 en 7,74 in 2017.

13

Bron: https://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Tds/REItd12.pdf
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1.2.5. Interacties met andere sectoren
Volgens de input-uitputtabellen van 2015 14, kocht de voedings- en drankensector (C10-11) voor zijn
productie voor 16,5 miljard euro aan goederen en diensten in België (56,5 %) en voor 12,7 miljard
euro in het buitenland (43,5 %). De sector C10-11 gebruikt voor de binnenlandse productie
hoofdzakelijk (binnenlandse) inputs uit de landbouw (32,4 %). Verder komt ook een aanzienlijk deel
van de verbruikte goederen uit de sector zelf (21,8 %) en uit de groothandel (14,8 %). Behalve de
binnenlandse productie, voerde de sector ook voor een bedrag van 18,9 miljard euro aan afgewerkte
producten in (34,1 % van het totale Belgische aanbod).
Op subsectoraal niveau zijn de vlees- en de zuivelindustrie voor hun binnenlandse productie
hoofdzakelijk afhankelijk van de landbouwsector (respectievelijk 56,9 % en 57,6 %). De sector van
de zetmeelproducten en de alcoholische drankenindustrie wordt grotendeels binnen de subsector
zelf bevoorraad (respectievelijk 25,7 % en 22,3 %). Sommige subsectoren zijn sterk afhankelijk van
andere subsectoren uit de voedingsindustrie: zo worden bakkerijen en patisserieën bijvoorbeeld
bevoorraadt door de sector van de zetmeelproducten (17,6 %). De suiker- en chocoladesector maakt
gebruik van oliën en vetten (9,6 %). Voor de vervaardiging van oliën en vetten, suiker- en chocolade
en zetmeelproducten wordt veel gebruikgemaakt van de groothandel (respectievelijk 28,7 %, 22,7 %
en 20,9 %).
De impact van een competitieve Belgische voedings- en drankensector op de totale economie kan
geïllustreerd worden door de impact van een vraagschok op de productie van de bedrijfstak (aan wie
de vraag bestemd is) en op die van zijn directe en indirecte leveranciers (stroomopwaarts
productieeffect) te meten. De productie van de voedings- en drankenindustrie zal leiden tot een
toename van de landbouwproductie stroomopwaarts. Die opwaartse sectoren zullen ook
toegevoegde waarde creëren.
De stroomopwaartse impact is het grootst in de vleesindustrie en de zuivelindustrie: een stijging van
de eindvraag met 1.000 euro betekent een stijging van de productie met respectievelijk 2.305 en
2.011 euro (waarvan respectievelijk 1.129 en 1.060 euro in de sector zelf, 503 en 387 euro in de
landbouwsector en 143 en 149 euro in de groothandel) en een toegevoegde waarde van
respectievelijk 538 en 453 euro in de Belgische economie. De productie van melk omvat ook de
productie van papier, karton (17A) en plastic (22B).

1.2.6. Afzetmarkten
Volgens de input-outputtabellen van 2015 wordt 27,9 % van de binnenlandse productie van
bedrijfstak voedings-, dranken- en tabakssector (C10-12) verbruikt als input door andere
bedrijfstakken. De belangrijkste intermediaire verbruiker van bedrijfstak C10-12 is de sector zelf
(35,8 %), gevolgd door de horecasector (26,4 %) en de landbouw (19,2 %). Verder gaat 24,3 % van de
binnenlandse productie naar gezinnen en wordt 48,4 % uitgevoerd (waarvan 32,2 procentpunt
binnen eurozone 15, 7,6 procentpunt EU maar niet eurozone, 8,6 procentpunt niet-EU). Het aandeel
van de uitvoer stijgt tegenover 2010, door het toenemend belang van de uitvoer buiten de eurozone.
Belgische gezinnen gaan volgens cijfers van Comeos steeds vaker in Nederland en Frankrijk hun
aankopen doen omdat de prijzen er lager liggen. Grensaankopen vormen dan ook een sterke
bedreiging voor de interne markt. Ook de opkomst van e-commerce in de voedingssector

Voor bepaalde delen in de analyse wordt gebruikgemaakt van de input-outputtabellen van 2015 (laatst beschikbare
gegevens) op SUT-niveau. Er worden in de voedingssector 10 sectoren onderscheiden op SUT-niveau: Verwerking
en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten (10.A), Verwerking en conservering van vis en van
schaal- en weekdieren (10.B), Verwerking en conservering van groenten en fruit (10.C), Vervaardiging van plantaardige
en dierlijke oliën en vetten (10.D), Vervaardiging van zuivelproducten (10.E), Vervaardiging van maalderijproducten,
zetmeel en zetmeelproducten (10.F), Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren (10.G), Vervaardiging van
suiker, cacao, chocolade en suikerwerk (10H), Vervaardiging van andere voedingsmiddelen (10.I) en Vervaardiging van
diervoeders (10.J). De drankensector telt 2 groepen op SUT-niveau: Vervaardiging van dranken, excl. mineraalwater
en frisdranken (11.1A) en de Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
(11.B).
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Volgens de cijfers van het INR zijn de belangrijkste exportmarkten van de Belgische voedings- en drankenindustrie
in 2015 Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
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(bijvoorbeeld Hello Fresh) zorgt ervoor dat gezinnen meer en meer buiten België hun boodschappen
doen.
Op subsectorniveau zijn de belangrijkste stromen te vinden in de sector van de oliën- en vetten, die
de sector van de basischemie (20A) voorziet van intermediaire input voor niet-voedselgerelateerd
gebruik, en in de suiker- en chocoladesector, die op haar beurt afhankelijk is van de groothandel
(46A).
De prijzen van de voedings- en drankenindustrie worden doorgerekend in de prijzen van andere
sectoren, zoals die van de horeca en haar klanten. Van alle voedings- en drankensectoren zijn de
diervoeders het sterkst stroomafwaarts gericht. De olie- en vetindustrie en de niet-alcoholische
drankenindustrie zijn de enige andere afwaartsgeoriënteerde industrieën. Prijsveranderingen in die
sectoren hebben dus het meeste weerslag op de vraag van andere sectoren (nl. de landbouwsector
voor de dierenvoeding en de voedingssector zelf voor de oliën en vetten).

1.3. Middelen
1.3.1. Tewerkstelling
Volgens de gegevens van de nationale rekeningen bedroeg het aandeel van de tewerkstelling van de
sector C10-12 in het totaal van de verwerkende nijverheid 20 % in 2017. Tussen 2013 en 2014
daalde de tewerkstelling in sector C10-12, om dan vanaf 2015 terug te stijgen en zijn maximum
(96.300 personen) te bereiken in 2017. De tewerkstelling kende een aanhoudende stijging tijdens de
periode 2014-2017. De verdeling zelfstandigen/werknemers vertoont een meerderheid werknemers
(94 % gemiddeld voor de betrokken periode). Het gunstige profiel dat men sinds 2014 vaststelt in
sector C10-12 wordt overigens aangegeven door de geleidelijke toename van het aantal
werknemers.

Tabel 5. Tewerkstelling in de sectoren C10-12
In duizend personen
Tewerkstelling
Verwerkende nijverheid
C10-12
Aantal zelfstandigen
Aantal werknemers

2013
498,9
95,8
5,8
90

2014
485,5
94,5
5,7
88,8

2015
474
94,8
5,7
89

2016
473,6
95,1
5,6
89,4

2017
476,2
96,3
5,5
90,8

Bron: INR.

52 % van de werkende personen in de voedingssector (C10) waren middengeschoold (hoger
secundair onderwijs) in 2017. De verdeling tussen laag- (lager secundair onderwijs) en
hooggeschoolden (hoger onderwijs) is gelijk in de sector (≈24 %). In de drankensector (C11) waren er
voornamelijk hooggeschoolden (42,2 %) en middengeschoolden (41,8 %) actief. Ter indicatie in de
verwerkende nijverheid bedraagt het aandeel laaggeschoolden 18 %, middengeschoolden 47 % en
hooggeschoolden 35 %.
Volgens cijfers van de VDAB zijn er heel wat openstaande vacatures in de voedings- en
drankensector. Het gaat daarbij vooral om bewerkers van voeding, met name productieoperators
voeding, bakkers, slagers, uitsnijder-uitbeenders. Maar ook technische profielen raken moeilijk
ingevuld, zoals onderhoudsmecanicien en -elektricien, technicus industriële installaties en
verpakkingsoperators.
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1.3.2. Kapitaal (BVKV, O&O, innovatie)
In 2017 bedroeg de bruto vaste kapitaalvorming (BVKV) van de voedings-, dranken- en tabakssector
(C10-12) in België 2,2 miljard euro (tegen werkelijke prijzen), goed voor 27 % van de bruto
toegevoegde waarde van de sector. De investeringsgraad overschreed in 2017 die van Frankrijk
(13,9 %), Nederland (16,7 % in 2017) en Duitsland (16,6 % in 2016). De BVKV voor de verwerkende
nijverheid zonder C10-12 in België bedroeg 14,7 miljard euro, dat is 26 % van de toegevoegde
waarde van de verwerkende nijverheid zonder C10-12. De toename van de BVKV van de sector C1012 in België ging van 8,4 % in 2016 naar 2,5 % in 2017, wat overeenkomt met een daling met 5,9
procentpunt. Voor Frankrijk steeg de BVKV met 6,8 procentpunt, van -2,9 % in 2016 naar 3,9 % in
2017. In Nederland bedroeg het verloop van de BVKV 3,1 % in 2017, een toename van 1,8
procentpunt ten opzichte van 2016. De toename van de BVKV in 2016 (laatste jaar dat beschikbaar
is) in Duitsland (1,5 %) was minder uitgesproken dan in België.

Tabel 6. Investeringsgraad en verloop van de BVKV van de sectoren C10-12 en de
verwerkende nijverheid (C)
In %
C10-12
IG 2017*

C (zonder C10-12)

C10-12

Verloop
Verloop
Verloop
Verloop
IG 2017
Verloop
Verloop
Verloop
Verloop
Relatief
2016/2010 2016/2010 2016/2015 2017/2016
2016/2010 2016/2010 2016/2015 2017/2016 aandeel C10(Gemiddelde
(Gemiddelde
12 in C in
jaarlijkse
jaarlijkse
2017
groeivoet)
groeivoet)
7,5
39,9
8,4
2,5
26
2,9
18,7
-12,0
3,7
15,0

BE

27

DE

16,6*

4,9

23,1

1,5

-

FR

13,9

3,0

14,8

-2,9

NL

16,7

4,6

26,0

1,3

18,3*

4,1

27,3

6,0

-

6,0*

3,9

29,6

1,6

10,2

0,9

4,6

10,2

3,1

19,2

4,8

32,8

13,5

2,3

15,8

IG= investeringsgraad
*2016 voor Duitsland
Bron: Eurostat.

Het recente verloop van de investeringsuitgaven (2016 en 2017) toont aan dat enkel de voedings-,
dranken- en tabakssector (C10-12) van België en Nederland minstens even goed presteren als hun
respectievelijke verwerkende nijverheid, anders dan dezelfde sectoren in Duitsland en Frankrijk, die
het minder goed doen (ten opzichte van 2016 voor Duitsland (laatste jaar dat beschikbaar is) en 2016
en 2017 voor Frankrijk).
Tussen 2010 en 2017 steeg het relatieve aandeel van de BVKV van de sectoren C10-12 in het totaal
van de verwerkende nijverheid in België, terwijl dit vrij stabiel bleef bij de drie belangrijkste partners
van België.
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Grafiek 3. Verloop van de O&O-uitgaven in de
sectoren C10-12

Grafiek 4. Verloop O&O-intensiteit in de sectoren
C10–12

In miljoen euro

In % van de toegevoegde waarde van de sector

Bron: INR, Eurostat.

In België vertoont de sector C10-12 sinds 2013 een stijgend verloop van zijn O&O-uitgaven, terwijl
die in Frankrijk en Nederland, na een stijging sinds 2010, in 2015 een inkrimping kennen, met een
daling van respectievelijk 12 % voor Frankrijk en 49,8 % voor Nederland tussen 2014 en 2015.
Terwijl de O&O-uitgaven van Frankrijk 16 hoger liggen dan die van België en van Nederland, ligt de
O&O-intensiteit (=O&O in % van de toegevoegde waarde van de sector) in België (1,7 %) boven die
van Frankrijk (1,3 %) en van Nederland (1,2 %) sinds 2015.
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De gegevens voor Duitsland waren niet beschikbaar.
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Tabel 7. Innoverende ondernemingen per type innovatie in de voedingssector (C10) 17

18 19

In % van het totaal aantal ondernemingen in de voedingssector
Product

Proces

Markt

Organisatie

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

België

34,9

30,7

39,5

34,1

46,0

40,7

28,4

32,3

34,3

31,8

39,2

46,8

Duitsland

29,7

20,0

23,9

21,1

16,8

14,9

30,5

35,0

28,6

24,2

21,6

23,8

Frankrijk

21,3

20,7

23,1

24,8

24,7

30,2

27,8

30,6

30,8

27,1

31,0

30,0

Nederland

28,5

:

:

26,4

:

:

23,2

:

:

22,3

:

:

Bron: Eurostat.

Globaal blijkt uit tabel 7 dat in 2016 België het best presteert van de landen in de vergelijking voor
alle soorten innovatie binnen de bedrijven van de voedingssector (C10). Het aandeel van de Belgische
bedrijven van de voedingssector (C10) die een productinnovatie realiseerden in 2016 bedroeg 39,5 %
van het totaal aantal bedrijven. Dat cijfer was beter dan in 2012 (+4,6 procentpunt). In 2016
realiseerde meer dan 40 % van de in België gevestigde bedrijven uit de voedingssector tevens
procesinnovaties (40,7 % van de ondernemingen) en/of structuurinnovaties (46,8 %). Die twee cijfers
lagen ook hoger tegenover de enquête van 2012, namelijk respectievelijk 6,6 en 15 procentpunt. Het
aantal bedrijven dat een marktinnovatie realiseerde, bedroeg in België 34,3 % in 2016, dat is het
hoogste cijfer van de laatste drie enquêtes.

Innovatie is een van de wezenlijke bestanddelen van het concurrentievermogen van een gegeven sector. Zij
kan met name benaderd worden door de gegevens van de Community Innovation Survey (CIS) die statistieken
levert over de verschillende soorten innovatie in bedrijven met 10 werknemers of meer: productinnovaties
(goederen of diensten), procesinnovaties, structuurinnovaties en marktinnovaties.
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De CIS-enquête wordt om de twee jaar georganiseerd. Voor elk type innovatie stemt het cijfer overeen met
het aandeel innoverende bedrijven voor dit type innovatie in het totaal aantal bedrijven, los van de andere types
van innovatie. Eenzelfde bedrijf kan dus meermaals geteld worden als het verschillende innovatietypes
realiseert.
18

19 De

“Oslo Manual” omschrijft productinnovatie (“product innovation”) als “the introduction of a good or service
that is new or significantly improved with respect to its characteristics or intended uses”. Procesinnovatie
(“proces innovation”) is “the implementation of a new or significantly improved production or delivery method.”
Marktinnovatie (“marketing innovation”) is “the implementation of a new marketing method involving significant
changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pricing”. Structuurinnovatie
“organisational innovation” omvat “the implementation of a new organisational method in the firm’s business
practices, workplace organisation or external relations. Bron: OECD, Oslo Manual, Guidelines for collecting and
interpreting innovation data (third edition, 2005).
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Tabel 8. Innoverende ondernemingen per type innovatie in de drankensector (C11)
In % van het totaal aantal ondernemingen in de drankensector
Product

Proces

Markt

Organisatie

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

2012

2014

2016

België

54,2

34,6

59,0

68,3

60,1

70,6

53,1

43,6

45,7

66,9

53,8

72,6

Duitsland

31,3

35,9

45,3

38

24,4

26,1

49,4

43,6

60,6

32,8

24,1

26,7

Frankrijk

V 20

:

V

V

V

31,4

V

V

V

V

V

36,8

V

:

:

V

:

:

V

:

:

V

:

:

Nederland
Bron: Eurostat.

In 2016 noteerden de Belgische ondernemingen van de drankensector (C11) goede resultaten op het
gebied van innovatie. Zo realiseerden 59 % van alle ondernemingen een productinnovatie. Dat cijfer
ligt het hoogst vergeleken met de andere onderzochte landen en is met 4,8 procentpunt gestegen
ten opzichte van 2012. Meer dan de helft van de in ons land gevestigde drankenfabrikanten voerden
procesinnovaties (70,6 % van de bedrijven) en/of structuurinnovaties (72,6 %) uit. Die twee
percentages vertoonden eveneens een stijging (+2,3 en +5,7 procentpunt) in vergelijking met de
resultaten van 2012. Tot slot voerden 45,7 % van de in België gevestigde bedrijven van de sector
C11 een marktinnovatie uit in 2016, dat is een lager cijfer dan in 2012, maar ook een lager percentage
dan Duitsland voor 2012 en 2016.

1.3.3. Uitsplitsing van de groei van de arbeidsproductiviteit
De totale factorproductiviteit (TFP) beïnvloedde voornamelijk de gemiddelde groei van de
toegevoegde waarde per gewerkt uur in de voedings-, de dranken- en de tabakssector (C10-12) in
België en in de andere bestudeerde landen over de periode 2010-2015. Ze draagt in België voor
85,3 % bij tot de gemiddelde groei van de toegevoegde waarde per gewerkt uur, tegenover 6,8 %
voor het niet-ICT-kapitaal, 0,2 % voor het ICT-kapitaal en 7,7 % voor de factor arbeid.
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V : Vertrouwelijk
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Grafiek 5. Bijdrage tot de gemiddelde groei van de toegevoegde waarde per uur,
gepresteerd in de sectoren C10-12 21

Waarbij L staat voor de bijdrage van de arbeidsfactor; K_ICT voor het kapitaal in de Informatie- en
Communicatie-technologie; K_NICT voor het kapitaal dat niet valt onder de informatie- en
communicatietechnologie; TFP voor de totale factorproductiviteit; TW voor de gemiddelde groei (geometrisch
gemiddelde) van de toegevoegde waarde per gepresteerd uur.
Bron: EUKLEMS.

Aangaande de kapitaalverdieping, de bijdrage van het kapitaal in België en bij onze drie belangrijkste
handelspartners stamt voornamelijk uit niet-ICT-kapitaal. Zo kwam in België tijdens de periode 20102015, op een gemiddelde bijdrage van het kapitaal van 7 %, het grootste deel (6,8 %) van het nietICT-kapitaal en slechts 0,2 % van het ICT-kapitaal. Met uitzondering van Nederland, waar de
kapitaalverdieping in belangrijke mate is gebaseerd op het ICT-kapitaal, is in de andere buurlanden
de bijdrage van het niet-ICT-kapitaal doorslaggevend over deze periode (2010-2015).

1.3.4. Loonkosten per uur en reële productiviteit
In België kende de reële productiviteit per uur (RP) in de voedings-, de dranken- en de tabakssector
(C10-12) een gekarteld verloop tussen 2010 in 2017. Na een piek in 2015 slonk de productiviteit
vervolgens in 2016 en in 2017. De loonkosten per uur (LK/U) daarentegen vertoonden globaal een
stijgende trend in de beschouwde periode. Zo weerspiegelt de toename van de loonkosten per
eenheid (LPE) in België de verzwakking van de groei van de reële arbeidsproductiviteit vergeleken
met de snellere groei van de loonkosten.
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Opmerking: deze sectie analyseert de groeivoeten van de toegevoegde waarde per gewerkt uur (in andere
woorden, de productiviteit per uur), waarvan het concept verschilt van datgene dat onder punt Toegevoegde Waarde
gebruikt wordt, daar geeft men nl. de bruto toegevoegde waarde van de sector weer. De gegevens over de
toegevoegde waarde van de verschillende landen zijn echter geometrische gemiddelden van de jaarlijkse
groeipercentages over de periode 2010-2015.
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Grafiek 6. Verloop van de loonkosten, de
reële productiviteit en de LPE voor de
sectoren C10-12 in België

Grafiek 7. Verloop van de LPE voor de
sectoren C10-12 (index 2010=100)

Waar: LPE_MS= loonkosten per eenheid met subsidies, LPE = loonkosten per eenheid zonder subsidies,
LK_MS= loonkosten per uur met subsidies, LK = loonkosten per uur zonder subsidies en RP= reële
productiviteit
Bron: INR, CRB, Eurostat.

Tabel 9. Loonkosten per uur (LK), reële productiviteit per uur en LPE van de sectoren C10-12
In %
Verloop 2015/2010

Verloop 2016/2010

Verloop 2016/2015

Verloop 2017/2016

Gemiddelde jaarlijkse
groeivoet in %

In %

In %

In %

LK

Reële
productiviteit

LPE

LK

Reële
productiviteit

LPE

LK

Reële
productiviteit

LPE

LK

Reële
productiviteit

LPE

België

2,5

1,2

1,3

16,0

5,7

9,7

0,4

-2,7

3,1

1,9

-3,6

5,7

Duitsland

1,8

3,0

-1,1

14,7

6,0

8,2

2,6

5,0

-2,3

1,4

-1,4

2,9

Frankrijk

2,5

1,2

1,2

13,0

3,9

8,8

0,4

0,9

-0,5

2,4

1,6

0,8

Nederland

1,7

2,4

-0,7

12,3

15,5

-2,7

3,0

-2,2

5,3

1,4

-1,3

2,7

Bron: Eurostat.

Tussen 2010 en 2016 stegen de loonkosten per uur in de voedings-, dranken- en tabakssector (C1012) met 16,0 % in België 22, terwijl de reële productiviteit met 5,7 % toenam. Deze groei van de
productiviteit 23 vloeit enerzijds voort uit de stijging van de toegevoegde waarde van de sector
(+4,4 %) en anderzijds uit de daling van de totale tewerkstelling (aantal gewerkte uren -1,3 %). De
loonkosten per eenheid stegen tijdens die periode dan ook in België (+9,7 %) , in Duitsland (+8,2 %)
en in Frankrijk (+8,8 %), terwijl ze daalden in Nederland (-2,7 %). Belangrijk hierbij te vermelden is
dat, net als in de België, de sterke toenames van de LPE die werden vastgesteld in Duitsland en
Rekening houdend met de subsidies die in de periode 2010-2016 aan de sector zijn betaald, leidt dit tot een lagere
stijging van de loonkosten van C10-12 voor België van 15,61 %. In die optiek stijgen de loonkosten met 0,1% over de
periode 2015-2016 en met 2,1% over de periode 2016-2017.

22

23 Over

een meer recente periode (2015-2017) daalde de productiviteit (-5,5 %), ten gevolge van inkrimping van de
toegevoegde waarde (-3,2 %) en een toename van de tewerkstelling (volume gewerkte uren +2,3 %).
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Frankrijk over de besproken periode, voortvloeien uit een zwakke groei van de productiviteit,
tegenover een meer uitgesproken toename van de loonkosten.
Zoals reeds vastgesteld in België tussen 2015 en 2016, blijkt ook uit de recente evolutie (2016-2017)
de verdere achteruitgang van de LPE (+5,7 %) als gevolg van de negatieve wijziging van de reële
productiviteit in 2017 (-3,6 %), gekoppeld aan een groei van de loonkosten per uur (+1,9 %). Een
stijging van de LPE wordt in 2017 ook vastgesteld in Duitsland (+2,9 %), in Nederland (+2,7 %) en in
Frankrijk (+0,8 %).

1.3.5. Kostenstructuur
Voor de berekening van de cumulatieve kostenstructuur wordt gebruik gemaakt van inputoutputtabellen, waarbij rekening wordt gehouden met de opwaartse sectoren. De productiekosten
in de sectoren C10 en C11 worden voornamelijk gedomineerd door de invoer. De lonen
vertegenwoordigen respectievelijk 25,3 % en 28 % van de cumulatieve kosten. Het nettoexploitatieoverschot bedroeg 13,1 % van de kosten voor C10 en 17,5 % voor C11.
Het aandeel van de lonen in de cumulatieve kosten weegt het meest door in de subsectoren 10G en
11B. Het aandeel van het netto-exploitatieoverschot is het grootst in de subsectoren 10A en 11A
(zie ook tabel in bijlage).

Grafiek 8. Kostenstructuur (direct en gecumuleerd) van de voedings- en drankensector in
België
In % van de directe kosten

Bron: INR en eigen berekeningen.
Opm: d: directe kosten; c: gecumuleerde kosten
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1.4. Omgeving
1.4.1. Marktwerking
Naast de vraag en de middelen is de omgeving eveneens een bepalende factor voor de prestaties
van een sector en dus ook voor zijn concurrentievermogen. Een efficiënte werking van de markt,
door gezonde en evenwichtige concurrentie, kan bedrijven ertoe aanzetten meer te innoveren, hun
productiekosten op lange termijn te verlagen en aantrekkelijkere producten aan te bieden, wat het
concurrentievermogen van de sector kan verbeteren (of, in het omgekeerde geval, aantasten).
Daarom voert het Prijzenobservatorium jaarlijks een horizontale screening van de sectoren uit,
waardoor gegevens verzameld kunnen worden over de verschillende markten van de Belgische
economie. In dat kader zijn verschillende indicatoren over het concurrentiepeil beschikbaar voor de
periode 2012-2016 voor 32 sectoren (NACE-nomenclatuur tot op 5 digits) uit de voedingssector en
de drankensector.

Grafiek 9. Marktwerking van de voedings- en drankensector in België

Bron: NBB, Statbel en eigen berekeningen.

Aan de hand van die indicatoren kunnen die sectoren met name verdeeld worden rond twee
analyseassen (zie grafiek 9 en begrippenlijst voor de definitie van de assen): intensiteit van de
buitenlandse concurrentie op de Belgische markt en instabiliteit van de markt. De grootte van de
bollen geeft de omvang van de sector weer op basis van omzet.
Wat betreft de instabiliteit van de markt: de relatief stabiele sectoren (die dus een mogelijk risico op
een slechte marktwerking kunnen vertonen) bevinden zich links van de verticale as, terwijl de
sectoren met een zekere dynamiek in hun samenstelling en hun verdeling van de marktaandelen zich
rechts van de verticale as bevinden.
De intensiteit van de buitenlandse concurrentie op de Belgische markt van haar kant neemt toe
naarmate men zich verder boven de horizontale as bevindt, wat zich mogelijk zou kunnen vertalen in
een goede marktwerking.
Zo blijken de sector vervaardiging van vruchtensappen (10.32) en de sector voeders voor huisdieren
(10.92) stabiel en geconcentreerd, maar onderhevig aan sterke concurrentie van buitenlandse firma’s
op de binnenlandse markt (zie kwadrant I van grafiek 9). De vervaardiging van deegwaren (10.73) en
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oliën en vetten (10.41) blijken eveneens stabiele sectoren, maar in mindere mate wat betreft de
intensiteit van de buitenlandse concurrentie.
Daarnaast kennen sommige sectoren die weinig aan buitenlandse concurrentie onderhevig zijn een
sterke marktdynamiek, zoals de verwerking van vlees (10.11) en van gevogelte (10.12) (zie kwadrant
III van grafiek 9).
Onder de geconcentreerde, stabiele en weinig aan concurrentie op de binnenlandse markt
onderhevige sectoren vinden we met name de vervaardiging van margarine (10.42), van
zetmeelproducten (10.62), van bier (11.05) en van frisdranken en mineraalwater (11.07) (zie kwadrant
IV van grafiek 9).

1.4.2. Ondernemingsklimaat
De voedings-, dranken- en tabakssector (C10-12) bestaat voornamelijk uit ondernemingen zonder
personeel (39,5 %) al ligt dat aandeel hoger in de verwerkende nijverheid (57,8 %). 33,9 % van de
bedrijven telt 1 tot maximum 4 werknemers, dat is meer dan in de verwerkende nijverheid . Slechts
15,3 % van de ondernemingen heeft meer dan 10 werknemers, vergelijkbaar met de volledige
verwerkende nijverheid.
De overlevingsgraden van de ondernemingen in C10-12 zijn vergelijkbaar met de verwerkende
nijverheid. In 2017 bedroeg de overlevingsgraad op 3 jaar in de C10-12-sector 79,6 %, op 5 jaar was
dit 62,9 %. In de buurlanden lagen de overlevingsgraden lager dan in België.
3,9 % van de Belgische hogegroeiondernemingen bevonden zich in sector C10, dat percentage ligt
hoger dan in de Duitsland en Nederland maar lager dan in Frankrijk. In 2017 telde ons land 118
hogegroeiondernemingen in C10 (goed voor 9.047 jobs), waarvan onder meer 46 in subsector 10.7
(vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren), 26 in 10.8 (vervaardiging van andere
voedingsmiddelen) en 24 in 10.1 (verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van
vleesproducten). Ook in de buurlanden leveren die sectoren het meeste hogegroeiondernemingen.
De subsector 10.3 (verwerking en conservering van groenten en fruit) leverde weliswaar de grootste
hogegroeiondernemingen: de gemiddelde ondernemingsgrootte bedroeg 227 werknemers in die
sector, tegenover gemiddeld 77 werknemers voor de volledige voedingssector (C10).
Tussen 2012 en 2018 voerden 137 Belgische ondernemingen een fusie of overname uit volgens
gegevens van Thomson Reuters, iets meer dan de helft van de betrokken overgenomen bedrijven
waren eveneens Belgisch (70). De andere ondernemingen bevonden zich in o.a. Frankrijk (10),
Nederland (9), het Verenigd Koninkrijk (9) en Italië (7). In totaal werden over de voornoemde periode
118 Belgische bedrijven overgenomen. Naast de overnames door de Belgische ondernemingen,
bleken Nederland (13), Frankrijk (9) en het Verenigd Koninkrijk (6) de belangrijkste overnemers van
Belgische bedrijven.
De Doing Business ranking van de Wereldbank evalueert aan de hand van 10 domeinen 24 het
wetgevende kader inzake ondernemersklimaat. Ons land werd door de Wereldbank in 2019 op de
45e plaats van de Doing Business lijst gerangschikt. Onze buurlanden doen het beter op vlak van
bedrijfsklimaat: Nederland bevond zich op plaats 36, Frankrijk op 32 en Duitsland op 24. Alle landen
wisten hun scores te verbeteren, al kon enkel België stijgen in de ranglijst. De wereldwijde
rangschikking wordt aangevoerd door Nieuw-Zeeland, gevolgd door Singapore en Denemarken. Net
als voorgaande jaren zet België uitstekende prestaties neer voor handel buiten de grenzen. De
beperkte tijd en de lage kosten verbonden aan in- en uitvoer (douane- en grensdocumenten) leveren
ons land een gedeelde eerste plaats op, naast onder andere Frankrijk en Nederland. Het registreren
van eigendom vormt het grootste struikelblok doordat het veel tijd (o.a. lange wachttijden voor de
registratie van een lening) en kosten (hoog ereloon notaris) vergt en procedures (onder meer bij
gemeente, notaris, registratiekantoor) complex zijn. Ons land behaalde in 2019 betere resultaten
voor het bekomen van kredieten.

Opstarten van een onderneming, omgaan met bouwvergunningen, elektriciteit verkrijgen, eigendom
registreren, krediet verkrijgen, investeerders beschermen, belastingen betalen, handel buiten de grenzen,
afdwingen van contracten en afhandeling van insolvabiliteit.
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Uit verschillende bronnen (Eurostat, Creg, Febeliec) blijkt dat de Belgische elektriciteitsprijzen voor
industriële verbruikers aan de hoge kant zijn. Vooral elektro-intensieve verbruikers ondervinden een
competitief nadeel ten opzichte van de buurlanden, waar hogere reducties voor dit type verbruikers
worden toegepast.

2. SWOT-analyse
2.1. Sterktes
• De voedingssector is belangrijk in termen van toegevoegde waarde voor België, met een stijgend
aandeel van ons land in de Europese Unie.
• De sector is een belangrijke werkgever, met een toenemend aantal werknemers sinds 2015.
• De solvabiliteit van de voedingssector (C10) is goed. Bijna de helft van het totale kapitaal bestaat
uit eigen vermogen.
• België heeft een comparatief voordeel ontwikkeld door haar specialisatie in voeding, bier en
ciders/fruitwijnen.
• De investeringsgraden van de sectoren van de vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en
tabaksproducten (C10-12) liggen hoger dan die van de buurlanden en dan die van verwerkende
nijverheid.
• Toenemende bijdrage van de totale factorproductiviteit vertaalt het belang van innovatie, waarop
België reeds sterker inzet dan de buurlanden. Ons land heeft namelijk een hoge O&O-intensiteit
en meer innoverende ondernemingen, zowel qua product-, proces-, marketinginnovatie als
organisationeel.
• De overlevingsgraad van de ondernemingen in C10-12 ligt in België hoger dan in de buurlanden.
Ook telt ons land, relatief gezien, meer hogegroeiondernemingen (op Frankrijk na).

2.2. Zwaktes
• Kleine spelers in de voedingssector staan soms onder prijsdruk, deels ingegeven door de retail,
wat zich ook weerspiegelt in de beperkte winstmarges. De drankensector wordt veel minder
geconfronteerd met dat fenomeen.
• Het marktaandeel van België in de totale Europese uitvoer van sector C10 is beperkt in
vergelijking met de buurlanden.
• Daling van de productiviteit en stijging van de loonkosten in 2016 en 2017, met een toename van
de LPE tot gevolg, hetgeen het kostenconcurrentievermogen van sector C10-12 in België
kwetsbaar maakt.
• Tekort aan geschikt personeel: vacatures raken moeilijk ingevuld.
• Hogere energiekosten voor elektro-intensieve verbruikers in vergelijking met de buurlanden.

2.3. Kansen
• Automatisatie en robotisering brengen nieuwe noden voor menselijk kapitaal met zich mee. Het
is aan de sector om nieuwe talenten aan te trekken en op te leiden die kunnen werken in deze
hoogtechnologische omgeving van morgen.
• Productinnovatie door nieuwe voedingstrends: glutenvrij, vegetarisch, veganistisch, … Bovendien
is er ook een grote vraag naar biologische (en duurzame) producten.
• Uitvoer verder uitbouwen, op basis van kwaliteit, vertrouwen en reputatie.
• Opvolgen voedselveiligheid en farm to fork via internet of things, robotisatie en automatisatie.
• Verantwoordelijkheid nemen inzake gezonde voeding, marketing van voedingsproducten voor
kinderen, het meegeven van duidelijke informatie naar consumenten toe en verpakkingen/zero
waste.
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2.4. Bedreigingen
• Internationale handelsbelemmeringen zetten de groei van de sector onder druk: protectionisme,
handelsembargo’s, …
• Brexit impacteert de voedingsindustrie (vraagzijde maar ook douaneformaliteiten, controles
voedselveiligheid, certificaten…), zeker in geval van een no deal.
• Grensaankopen en e-commerce nemen toe.
• Ook kilometerheffingen voor vrachtwagens verlagen de competitiviteit van de Belgische
voedingssector.
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Bijlage
Grafiek a. Aandeel subsectoren in de toegevoegde waarde van C10 in België, 2017

Bron: Eurostat, Structurele ondernemingsstatistieken.

Grafiek b. Aandeel subsectoren in de toegevoegde waarde van C11 in België, 2017

Bron: Eurostat, Structurele ondernemingsstatistieken.
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Tabel a. Kostenstructuur (direct en gecumuleerd) van de voedings- en drankensector in België
In % van de totale kosten
10A

10B

10C

10D

10E

10F

10G

10H

10I

10J

11A

11B

Vlees

Vis

FruitGroenten

Olie-Vetten

Melk

Maalderij

Brood

Chocolade

Andere

Dierenvoeding

Alcohol

Zonder
alcohol

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Dir.

Cum.

Dir.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Cum.

Dir.

Cum.

Lonen

9,1

27,1

11,2

16,5

11,2

25,3

4,6

12,0

9,3

23,3

7,7

17,7

19,6

34,5

14,1

24,5

14,0

27,4

5,5

15,5

17,4

26,9

19,7

30,4

Netto
overschot

1,8

18,6

3,2

5,1

6,3

15,1

2,0

6,9

0,7

13,8

0,8

6,4

5,4

11,6

4,2

9,8

4,9

12,2

1,5

8,7

13,0

19,5

8,7

13,6

Afschrijvingen

2,4

12,1

2,0

3,3

4,4

10,2

1,6

4,2

3,4

11,1

2,1

6,0

7,2

11,6

4,4

7,9

3,7

8,5

2,8

7,5

8,3

12,5

6,0

9,9

Belastingen

0,1

1,0

0,1

0,3

0,2

0,8

0,2

0,5

0,3

1,0

0,4

0,8

0,4

0,9

0,4

0,8

0,2

0,7

0,1

0,6

0,2

1,0

0,0

0,5

-0,5

-4,8

-0,5

-1,3

-0,6

-2,5

-0,2

-0,8

-0,6

-3,8

-0,7

-1,8

-1,1

-2,5

-0,7

-1,7

-0,5

-2,1

-0,3

-1,7

-0,6

-1,2

-0,8

-1,8

0,0

1,2

0,0

0,1

0,0

0,5

0,0

0,2

0,0

0,9

0,0

0,3

0,2

0,5

0,2

0,4

0,0

0,4

0,0

0,4

0,0

0,3

0,1

0,4

Belast. Prod.

-0,1

0,6

2,7

2,8

0,6

1,1

0,4

0,6

0,3

0,9

0,4

0,7

0,3

0,7

0,8

1,1

0,8

1,2

0,4

0,8

0,4

0,6

0,5

0,7

Intermediaire
invoer

17,5

44,4

67,5

73,1

32,0

49,5
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Begrippenlijst
Methodiek revealed comparative advantage
De RCA van een land j voor de handel van een product i wordt gemeten in 3 stappen:
• Aan de hand van de verhouding van het aandeel van dat product in de uitvoer van het land ten
opzichte van het aandeel in de Europese uitvoer. Men kan dit voorstellen aan de hand van
volgende vergelijking:
RCAij = (Xij/Xtj)/(Xiw/Xtw)
waarbij t de totale uitvoer/invoer weergeeft en w de EU27.
• Aan de hand van de verhouding van het aandeel van dat product in de invoer van het land ten
opzichte van het aandeel in de Europese invoer. Men kan dit voorstellen aan de hand van
volgende vergelijking:
RCAij = (Mij/Mtj)/(Miw/Mtw)
• Het resultaat van de uitvoerratio wordt vervolgens gerapporteerd ten opzichte van het
resultaat van de invoerratio.
Een RCA lager dan 1 stemt overeen een comparatief nadien van een product of bedrijfstak ten
opzichte van de andere landen van de EU27, terwijl een RCA van hoger of gelijk aan 1
overeenkomt met een comparatief voordeel.
(Naar https://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Tds/REItd12.pdf)

Marktwerking
De twee assen van grafiek 9 zijn het resultaat van een analyse met voornaamste componenten die
betrekking hebben op de gemiddelde waarden (2012-2016) van de volgende indicatoren:
•

de concentratie-index Herfindahl-Hirschman (de som van de kwadraten van de marktaandelen
van de ondernemingen van de sector, HHI),

•

het penetratiepeil van de invoer,

•

het ondernemingsverloop (de som van de marktaandelen van de ondernemingen die de markt
verlaten of tot de markt toetreden) en de volatiliteit van de marktaandelen.

De eerste as (abscis) is negatief gecorreleerd met de HHI (-0,79) en positief met het
ondernemingsverloop (0,88) en de volatiliteit van de marktaandelen (0,93). De tweede as (ordinaat)
is positief gecorreleerd met het penetratiepeil van de invoer (0,99).

Structurele ondernemingsstatistieken
De Algemene Directie Statistiek (Statistics Belgium) voert sinds 1996 een enquête uit naar de
structuur van de ondernemingen. De jaarlijkse structurele ondernemingsstatistieken beschrijven
de structuur, het beleid en de prestaties van de ondernemingen volgens hun economische
activiteit. Er wordt informatie ingezameld over de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten,
de kosten en de investeringen van het voorgaande boekjaar. Die informatie laat toe om op
Europees niveau vergelijkbare, volledige en betrouwbare statistieken over de structuur van de
ondernemingen op te maken. De statistieken zijn belangrijk voor het uitstippelen van het Belgisch
en Europees economische beleid en kan voor ondernemingen ook een nuttige bron zijn om hun
positie binnen een bepaalde sector in te schatten.
De informatie is gebaseerd op een steekproef van ondernemingen. Voor de (meestal) grote
ondernemingen wordt de informatie ingewonnen via een enquête, voor de andere (meestal kleine)
ondernemingen wordt gebruikgemaakt van imputatie-technieken gebaseerd op (historische)
enquêtegegevens enerzijds en administratieve gegevens (bv. jaarrekeningen en btw-aangiften)
anderzijds. (Bron: Statbel)
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Demografie van ondernemingen
Hogegroeiondernemingen
Een hogegroeiondernemingen is een onderneming met minstens 10 werknemers in t-3, met een
gemiddelde jaarlijkse werknemersgroei van meer dan 10 % per jaar, over een periode van 3 jaar (t3 tot t).

Overlevingsgraad
De overlevingsgraad op x jaar wordt berekend als het aantal ondernemingen opgericht in jaar t-x
die in jaar t heeft overleefd, ten opzichte van het aantal oprichtingen in t-x.
Er is sprake van “overleving” wanneer een onderneming actief is in termen van werkgelegenheid
en/of omzet in het jaar van oprichting en de x daaropvolgende jaren. Er kunnen twee soorten
overleving worden onderscheiden:
•

Een in jaar t-x opgerichte onderneming wordt geacht in jaar t te hebben overleefd indien zij in
enig deel van jaar t actief is in termen van omzet en/of werkgelegenheid (= overleven zonder
veranderingen).

•

Een onderneming wordt ook geacht te hebben overleefd als de verbonden juridische eenheid
(eenheden) niet langer actief is (zijn), maar hun activiteit is overgenomen door een nieuwe
juridische eenheid die speciaal is opgericht om de productiefactoren van die onderneming over
te nemen (= overleven door overname).

Fusie en overname
Een fusie of overname heeft betrekking op de transactie waarbij twee ondernemingen één
worden,
• hetzij door een fusie waarbij zij gewoonlijk hun activiteiten, managementteams, eigen en
vreemd vermogen, financiën en andere gebieden integreren,
• hetzij door een overname waarbij de ene onderneming een andere onderneming overneemt.
De gegevens voor fusies en overnames worden verkregen via de Thomson & Reuters database,
die het economisch eigendom op het niveau van de uiteindelijke moederonderneming opvolgt.
Alle transacties met betrekking tot de aankoop van een belang van ten minste 5 % of 3 % met een
waarde van ten minste 1 miljoen US$ worden gevolgd, afhankelijk van de criteria.

Financiële ratio’s
Rentabiliteit
• Bedrijfsresultaat (9901) / omzet (70) x 100
• Resultaat na belastingen (9904) / omzet (70) x 100

Solvabiliteit
• Eigen vermogen (10/15) / Vreemd vermogen (17/49) x 100
• Eigen vermogen (10/15) / Balanstotaal (10/49) x 100

Liquiditeit
• Quick ratio (liquiditeit in enge zin) = (vorderingen op ten hoogste één jaar (40/41) +
Geldbeleggingen (50/53) + liquide middelen (54/58)) / (schulden op ten hoogste één jaar
(42/48))
• Current ratio (liquiditeit in ruime zin) = (voorraden (3) + vorderingen op ten hoogste één jaar
(40/41) + Geldbeleggingen (50/53) + liquide middelen (54/58) + Overlopende rekeningen
(490/1))/ (schulden op ten hoogste één jaar (42/48) + Overlopende rekeningen (492/3)).

Cashflow
Cashflow / vreemd vermogen op lange termijn = Cashflow / (vreemd vermogen (17/49) – schulden
op ten hoogste één jaar (42/48) – overlopende rekeningen (492/3)) x 100
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