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pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures
Préambule
Le pétrole a joué et continue à jouer un
rôle essentiel dans le développement
économique et social du monde. De ce
fait, il représente un des produits (sous
toutes ses formes, pétrole brut ou produits pétroliers) les plus transportés,
par la mer et par oléoduc, depuis les
zones de production jusqu’aux lieux de
consommation.
Des milliers de navires-citerne (communément appelés « pétroliers) de différentes tailles et de différents tonnages,
des plus modestes barges faisant du
cabotage d’un port ou d’un terminal à
l’autre le long des côtes jusqu’aux super tankers géants de 500.000 tonnes,
sillonnent jour et nuit les mers et les
océans tout autour du globe. L’histoire
a montré qu’en cas d’accident (collision
en mer, incendie, naufrage, échouage,

…), les dégâts pouvaient être très importants et les coûts engendrés par les
opérations de sauvetage, les opérations
de nettoyage, y compris les dommages
économiques ainsi que les dégâts causés à l’environnement pouvaient atteindre des montants colossaux, bien
supérieurs aux montants définis par
les contrats d’assurance en responsabilité civile des propriétaires de navires,
des affréteurs ou des propriétaires de
la marchandise transportée. Suite à
ces ‘marées noires’ catastrophiques
qui ont marqué les esprits, il a été déci-

Marc Deprez

dé de créer un système d’assurance internationale capable d’indemniser tous
les coûts engendrés par ces sinistres,
même en cas de dépassement des limites légales de la responsabilité des
compagnies concernées. Tant il est normal, pour des raisons économiques et
commerciales, qu’un régime privé d’assurance soit limité (un risque illimité ne
peut plus être assuré à des conditions
économiques), tant il est également
légitime que toutes les victimes d’un
sinistre soient dûment indemnisées
par leurs autorités. C’est sur base de
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ce principe qu’un régime international
d’indemnisation (un « Fonds international ») a été imaginé et mis sur pied à la
fin des années soixante.

Contexte historique
Le 18 mars 1967 au matin, le naufrage du pétrolier Torrey Canyon provoqua la première grande marée noire
de l’histoire et marqua fortement les
esprits. Le Torrey Canyon, un navire
enregistré au Liberia et affrété par la
British Petroleum s’échoue au large
de la Grande Bretagne près des îles
Sorlingues. La quasi-totalité de sa
cargaison de pétrole brut (119.000
TM) s’échappe dans la mer, entraînant une des plus grosses marées
noires de l’histoire. Malgré le fait
qu’une grande partie de ce pétrole
sera brulée en mer par des bombes
incendiaires (et du gel d’essence liquéfié) larguées par des avions militaires, d’importantes quantités de
pétrole iront malgré tout souiller les
côtes de Cornouailles et puis, poussées par les vents et les marées, les
côtes bretonnes de l’autre côté de la
Manche, provoquant un désastre économique et écologique.

Mais cette catastrophe
aura pour conséquence
de sensibiliser l’opinion
publique et les décideurs
politiques à la nécessité
de légiférer pour mieux se préparer
à ce genre d’accident. L’adoption le
29 novembre 1969 de la Convention
de Bruxelles (Convention internationale sur l’intervention en haute mer
en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les
hydrocarbures) est la réponse apportée par la Communauté internationale à ces marées noires historiques
et à leurs conséquences. Lorsque
de pareils évènements se déroulent
dans les eaux internationales, il y a
lieu d’établir des conventions pour
définir les modalités d’intervention
en haute mer dans le but de prévenir,
d’atténuer ou d’éliminer les risques
de pollution, tant en mer que sur les
côtes.
Une autre convention, la convention
internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
la pollution par les hydrocarbures,
signée le même jour à Bruxelles,
constitue la première pierre de l’édification d’un véritable système juri-

dique visant à encadrer les catastrophes maritimes.
Par la suite, plusieurs autres conventions, dont celles créant les Fonds
internationaux d’indemnisation pour
les dommages dus à la pollution par
les hydrocarbures (FIPOL) et permettant l’indemnisation complémentaire
des victimes de ces catastrophes,
virent également le jour.

Conventions
internationales créant

le fonds d’indemnisation
L’indemnisation des victimes de dommages dus à une pollution par les hydrocarbures en mer est réglée par un
régime international élaboré sous les
auspices de l’Organisation maritime
internationale (OMI) dont le siège est
établi a Londres.
Suite à la Convention de Bruxelles de
1969 évoquée ci-avant, la Convention
internationale de 1971 portant création
d’un Fonds international d’indemnisation
pour les dommages dus à la pollution

La Convention de 1992 sur la responsabilité civile pose le principe de la responsabilité objective des propriétaires
de navires et instaure un système d’assurance-responsabilité obligatoire. Selon ces principes, le propriétaire d’un
navire a normalement le droit de limiter
sa responsabilité à un montant fixé au
prorata de la jauge de son navire.
Le régime d’indemnisation établi par
la Convention de 1992 portant création du Fonds d’indemnisation (FIPOL
1992) entre donc en jeu lorsque l’indemnisation prévue aux termes de la
Convention sur la responsabilité civile
applicable est insuffisante.
Le Fonds de 1992 est une organisation intergouvernementale mondiale
établie pour administrer ce régime
d’indemnisation, elle a également son
siège à Londres, auprès de l’OMI.
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par les hydrocarbures a mis en place le
premier fonds FIPOL. En 1992, ce régime,
devenu ‘ancien’ a été modifié par deux
protocoles, l’un modifiant la responsabilité civile, l’autre modifiant et élargissant
le Fonds. Ces Conventions de 1992 sont
entrées en vigueur le 30 mai 1996.

A l’heure actuelle, 135 Etats ont ratifié
la Convention de 1992 sur la responsabilité civile ou y avaient adhéré, tandis
que 114 Etats avaient ratifié la Convention de 1992 portant création du Fonds
ou y avaient adhéré. La liste de ceux-ci
figure en annexe.

Principes généraux de
responsabilité civile pour
la navigation en mer
Sans trop entrer dans les détails juridiques, il faut retenir que cette Convention de 1992 sur la responsabilité civile s’applique pour des déversements

d’hydrocarbures persistants (donc, le
pétrole brut ou l’heavy fuel oil, mais pas
les essences, gasoils ou kérosènes par
exemple) provenant de navires-citernes
(donc pas directement par de champs
pétroliers ou par des oléoducs par
exemple). Elle vise les dommages par
pollution subis sur le territoire, dans la
mer territoriale ou la zone économique
exclusive (ZEE) ou zone équivalente
d’un Etat partie à la Convention. L’Etat
du pavillon et la nationalité du propriétaire n’entre pas en ligne de compte. Il
faut entendre par ‘dommage par pollution’ le préjudice causé par la contamination. Les indemnités versées au titre
de dommage à l’environnement (autres
que le manque à gagner dû à l’altération de l’environnement) sont limitées

Les mesures prises pour prévenir ou
limiter les dommages par pollution
peuvent aussi être considérées comme
des mesures de sauvegarde, même si,
en cas de menace grave, aucun déversement ne se serait réellement produit.
Le propriétaire d’un navire a une responsabilité objective, même si aucune
faute n’a été commise. Il n’est dégagé
de cette responsabilité que dans les
cas suivants (à prouver) :
• acte de guerre, catastrophe naturelle

été revus en 2003. Ils sont fixés à partir de 4.510.000 droits de tirage spéciaux
(DTS), soit environ 4,75 millions d’euros
pour les plus petits navires (moins de
5000 unités) jusqu’à 88.770.000 droits
de tirage spéciaux (DTS) (ou 93,58 millions d’euros) pour des navires de plus
de 140.000 unités. Et donc, en cas de
sinistre causant des dommages supérieurs à ces montants-là, le FIPOL
« prend la relève » et indemnise le solde
(pour autant que le montant total des
dommages ne dépasse pas les propres
plafonds du Fonds (voir ci-après).

Assurances obligatoires

responsabilité

Le propriétaire d’un navire-citerne
transportant plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures est tenu de souscrire une
assurance pour ouvrir sa responsabilité en vertu de cette convention, qu’il
appartienne ou non à un Etat partie à
la convention (si son navire touche ou
quitte un port ou un terminal d’un Etat
partie à la convention).

Cette convention de 1992 prévoit des
plafonds limitant la responsabilité civile des propriétaires, ces plafonds ont

Ces assurances sont souscrites auprès de sociétés appelées P&I Clubs
(Protection & Indemnity Insurance) qui

• sabotage commis par un tiers
• résultat de la négligence des pouvoirs publics chargés de la navigation

Limitations de la

sont au départ des mutuelles d’assureurs dont les membres sont des armateurs, des opérateurs de navire et
des affréteurs. Ces clubs P&I couvrent
d’autres risques et plus de risques
que ceux couverts par les assurances
maritimes traditionnelles (se limitant
plus ou moins à la coque et aux machines du navire pour les armateurs et
aux cargaisons pour les propriétaires
de la cargaison).

Indemnisation
complémentaire
Le Fonds de 1992 verse des indemnités complémentaires aux victimes
de sinistres survenus dans un Etat
partie à la convention lorsqu’elles ne
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au coût de mesures raisonnables de remise en état de l’environnement contaminé qui ont effectivement été prises
ou qui le seront.

• lorsque le propriétaire peut légalement se dégager de sa responsabilité
• ou lorsque le propriétaire est dans l’incapacité financière de s’acquitter pleinement de sa responsabilité et que
son assurance ne suffit pas à satisfaire les demandes en indemnisation
• ou lorsque les demandes dépassent
le montant de la responsabilité incombant au propriétaire du navire
en vertu de la Convention de 1992
sur la responsabilité civile.

1992 (par ex. les Etats-Unis, qui ont
leur propre système)
• le dommage résulte d’un acte de
guerre ou d’un navire de guerre
• le demandeur ne peut prouver que
le dommage résulte d’un évènement mettant en cause un ou plusieurs navires

Limite de
l’indemnisation
Le montant maximum de l’indemnisation payable par le Fonds 1992

s’élevait à 135 millions de DTS (+/142 millions d’euros), y compris la
somme déjà versée par le propriétaire du navire ou son assureur au
terme de la convention sur la responsabilité civile de 1992). Ce plafond a été augmenté d’environ
50,37% au 1er novembre 2003 passant à 203 millions de DTS (+/- 214
millions d’euros), uniquement pour
les sinistres qui surviennent après
cette date.
Les demandes d’indemnisation formées vis-à-vis du Fonds 1992 ne
peuvent être présentées que devant
les tribunaux de l’Etat partie à cette

Pour être partie à la Convention FIPOL,
un Etat doit également devenir partie à
la Convention de 1992 sur la responsabilité civile.
• Le Fonds de 1992 ne verse pas d’indemnité si :
• le sinistre est intervenu dans un Etat
qui n’est pas membre du Fonds de
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sont pas pleinement indemnisées en
vertu de la Convention de 1992 sur la
responsabilité civile dans les cas suivants :
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convention. L’expérience montre que la
plupart des demandes d’indemnisation
font l’objet d’un règlement à l’amiable.

Structure et

financement du Fonds

1992 - contributions niveau des contributions
Le Fonds de 1992 a une Assemblée générale composée de représentants de
tous les Etats membres. La Belgique
est membre de ce Fonds (et précédemment du Fonds de 1971 actuellement démantelé) depuis qu’elle a ratifié cette convention en 19951
Cette Assemblée est l’organe directeur
du Fonds, elle se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire, en général une fois par an
également. Celle-ci élit un Comité exécutif , composés de 15 Etats membres dont
la tâche est d’approuver le règlement des
demandes d’indemnisation.
Un secrétariat est établi à Londres (au
siège de l’OMI, le long de la Tamise,

presqu’en face du Parlement britannique de Westminster), il comprend à
ce jour 26 fonctionnaires et est dirigé
par un Administrateur (actuellement,
Monsieur José Maura - Espagne).
Chaque état membre contribue annuellement au financement du Fonds
au prorata des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution (pétrole brut et fuels lourds) déchargées
dans les ports et les terminaux nationaux, à partir de 150.000 TM par an.
Par exemple, une cargaison de pétrole
brut en provenance du Moyen-Orient
déchargée à Rotterdam et ensuite
acheminée par oléoducs en Belgique,
en France ou en Allemagne sera donc
comptabilisée comme déchargée aux
Pays-Bas et comptera pour la contribution annuelle des Pays-Bas.
Les Etats-Unis ont mis en place un système un peu similaire mais qui leur est
propre. La plupart des autres pays du
monde ont rejoint le FIPOL. Ses principaux contributeurs sont le Japon, le
Canada, la France, les Pays-Bas, …
Sauf exception (Canada notamment),
les contributions de chaque Etat sont
perçues auprès des compagnies pé-

trolières privées, nationalisées ou publiques (dans certains cas, ce sont les
Etats eux-mêmes via leurs administrations publiques) qui déchargent ces
hydrocarbures dans les ports ou les
installations de stockage, immédiatement après leur transport par mer,
de l’Etat en question. Le lieu de chargement n’a pas d’importance dans ce
contexte.
Etant donné que les indemnités
versées par le Fonds dépendent du
nombre de sinistres en cours d’indemnisation et de l’ampleur de ces
indemnisations, les contributions
versées par les sociétés pétrolières
peuvent varier assez fortement
d’une année à l’autre. Il y a une perception fixe et une perception différée, si nécessaire. Certaines années,
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le Fonds réclame par exemple 120
millions d’euros (en 2003), voire 140
millions d’euros (en 2009), d’autres
années au contraire, à peine 4 millions d’euros (2006 - 2007). Les
contributions unitaires par tonne
d’hydrocarbures varient dès lors
fortement d’année en année (d’un
minimum de … zéro (ex. en 2009),
le plus souvent autour des 0,004 €
mais ont déjà atteint des niveaux
de 0, 09€/TM (tonne métrique). Ces
montants sont donc payés par le

secteur pétrolier (du moins dans la
plupart des pays membres, c’est le
cas chez nous en Belgique).
Le Fonds général est chargé de régler
les demandes d’indemnisations acceptées par l’Assemblée et le Comité exécutif, en cas de paiements d’indemnités
plus élevés, un Fonds des grosses demandes d’indemnisation est constitué
pour le sinistre concerné afin de couvrir
les versements dépassant le montant
que le Fonds général peut couvrir.

L’Administrateur envoie une facture à
chacun des contributeurs (avec copie
à l’administration de l’Etat membre
concerné) une fois que l’Assemblée a
fixé le montant des contributions annuelles à percevoir. Les contributions
sont versées directement au FIPOL
par chaque contributeur, sauf si l’Etat
membre a volontairement choisi d’assumer cette responsabilité.

Rôle du SPF Economie :
Pour la Belgique, c’est la Direction Générale Energie du SPF Economie qui représente notre pays à l’Assemblée générale du
FIPOL (et au comité exécutif le cas échéant) et qui sert d’intermédiaire entre les sociétés pétrolières concernées (principalement celles qui font du raffinage en Belgique) et le secrétariat du FIPOL à Londres. Elle est chargée de veiller à ce que les
contributions soient versées en fonction des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution déclarées par ces sociétés. En cas de sinistre, elle est également chargée d’assurer la liaison entre les autorités locales et le FIPOL pour aider les
victimes de la pollution engendrée par ce sinistre à préparer leurs demandes d’indemnisations. Notez qu’en cas de sinistre
important, le secrétariat du Fipol ouvre une antenne spéciale sur le lieu du sinistre afin d’être en contact direct avec les autorités et les victimes concernées.
Elle est également chargée d’adapter le cas échéant la législation nationale en fonction des modifications apportées
aux conventions.
Lorsque la Belgique aura ratifié la Convention SNPD (substances nocives et potentiellement dangereuses) et que celleci sera d’application, la Direction générale de l’Energie sera également chargée de communiquer les quantités de produits visés par cette nouvelle convention dans le domaine de l’énergie (principalement les essences, d’autres produits
pétroliers ainsi que le GNL (gaz naturel liquéfié).

Le FIPOL de 1992 en quelques chiffres :

contributeurs

• 114 Etats sont membres du Fonds
de 1992

A la clôture d’un fonds des grosses demandes d’indemnisation (qui avait donc
donné lieu à des contributions supplémentaires), lorsque toutes les demandes
d’indemnisation et les frais y afférents ont
été réglés au titre du sinistre, le solde du
fonds est remboursé aux contributeurs.
Depuis 2004, ces remboursements se
sont produits à 3 reprises, parfois deux
années de suite pour le même sinistre …
ce fut le cas notamment pour le Nakhodka (en 2004 et 2005) et pour l’Erika (en
2012 et 2014).
Le 3 mars 2005, un troisième niveau
d’indemnisation a été mis en place sous
forme d‘un Fonds complémentaire créé
en vertu d’un Protocole adopté en 2003.
A ce jour, 31 Etats ont ratifié ce protocole
ou y ont adhéré. Grâce à ce troisième
niveau, le niveau d’indemnisation a été
porté à 750 millions de DTS (soit +/- 792
millions d’euros), uniquement pour les
sinistres survenus après l’entrée en vigueur de ce protocole et pour les Etats
membres qui sont parties prenantes. La
Belgique est membre de ce Fonds complémentaire. Depuis 2006.

• 1,5 milliards de tonnes d’hydrocarbures sont transportées par mer et
reçues tous les ans dans ces Etats
Membres
• plus de 7000 navires-citernes (pétroliers) sont exploités en mer
• 683 millions d’euros ont été versés
en indemnités depuis 1978
• 150 sinistres ont impliqué le FIPOL
depuis 1978

• environs 450 entités (sociétés pétrolières, agences gouvernementales, …)
versent des contributions annuelles
au Fonds de 1992
Quels types de dommages peuvent
être indemnisés par le Fonds 1992 ?
• les frais des opérations de nettoyage
et des mesures de sauvegarde
• les dommages aux biens
• les préjudices économiques subis
par les pêcheurs et les éleveurs
• les préjudices économiques subis
dans le secteur du tourisme
• les frais de remise en état de l’environnement
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Remboursements aux

substances transportées
par mer ? – la

Convention SNPD
Le FIPOL ne couvre donc que les dommages dus aux hydrocarbures (pétrole
brut et fuels lourds), mais d’autres
dommages peuvent être engendrés
par d’autres produits et substances
transportées par mer, comme les
autres produits pétroliers, les produits
chimiques, etc. Un très grand nombre
de substances dangereuses et nocives
sont transportées chaque jour par des
bateaux en mer. C’est la raison pour
laque la Convention SNPD de 2010
établit un régime d’ensemble couvrant
les dommages dus à la pollution par
des substances nocives et potentiellement dangereuses transportées par
mer, ainsi que les risques d’incendie
et d’explosion, y compris les décès, les
lésions corporelles, les pertes de biens
et les dommages causés aux biens.

En plus de sa tâche d’indemnisation
des victimes de la pollution par les hydrocarbures, le Fonds de 1992 a été
chargé de collaborer avec l’OMI pour
faciliter la ratification plus large du
Protocole de 2010 à la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de
substances nocives et potentiellement
dangereuses (Protocole SNPD de 2010
ou HNS Convention en anglais) et d’effectuer les préparatifs nécessaires à
la mise en place du Fonds SNPD. Plusieurs pays ont signé cette convention,
sous réserve de ratification. Le Conseil
européen a également encouragé les
pays membres de l’Union européenne
à ratifier celle-ci. Cette Convention
SNPD n’est, à l’heure actuelle, toujours pas entrée en vigueur à cause
d’un nombre insuffisant de ratifications. La Belgique a déjà affirmé son
intérêt et sa volonté de ratifier celle-ci
et des mesures préparatoires ont déjà
été prises, notamment en matière de
concordances des listes de produits
visés entre les codifications européennes et les codifications internationales.

Conclusion
Il est clair que la Belgique bénéficie,
au titre de cette Convention mettant
en place ce système d’indemnisation
(FIPOL), d’une garantie très solide que
tous les frais qui seraient encourus
suite à une pollution, même majeure,
au large de notre littoral, seraient pris
en compte par le FIPOL. Pour une
contribution très raisonnable, payée
par les importateurs de pétrole brut
(avec un impact quasi négligeable sur
les prix des produits pétroliers), nous
bénéficions ainsi d’une assurance
couvrant normalement tous les dommages subis.
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Quid des autres
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Les plafonds d’indemnisation n’ont
été dépassés qu’à de rares occasions,
comme dans le cas du sinistre de l’Erika par exemple, suite à des déversements importants d’hydrocarbures,
dans des zones difficiles à nettoyer
(littoral rocheux) et difficiles d’accès
pour les engins lourds, touchant de
larges zones de pêche et des zones de
mariculture importantes et impactant
sévèrement le tourisme et l’environnement.
Néanmoins, croisons les doigts pour
que nos quelques 40 km de côtes
ne subissent jamais de pollution
majeure (« marée noire ») car les
conséquences en sont toujours pénibles, voire désastreuses, pour des
milliers de personnes qui tirent leurs
revenus des activités en mer ou au
littoral, sans parler des dégâts causés à l’environnement, à la faune et
à la flore. Or, la Manche et la Mer du
Nord constituent une véritable autoroute maritime pour les gros navires (pétroliers mais aussi et surtout porte-containers) qui croisent
et s’entrecroisent aux larges de nos
côtes. Le risque d’accident est élevé mais la circulation des navires
y est aussi, et fort heureusement,

strictement contrôlée. Des mesures
d’urgence sont prévues et un plan
de crise ‘Mer du Nord’ existe. Il n’en
demeure pas moins qu’une panne ou
un accident est toujours possible.
Il est donc primordial d’assurer la
durabilité et donc la viabilité d’un tel
régime, de le faire évoluer au rythme
des développements économiques et
technologiques dans le domaine du
secteur pétrolier, ainsi que du développement du secteur du transport
des hydrocarbures et de la navigation maritime internationale. Il est
également primordial d’étendre ce

système, qui a fait largement ses
preuves au cours des décennies précédentes, à tous les autres produits
nocifs et potentiellement dangereux
transportés par la mer, c’est l’objectif de la Convention SNPD (HNS en
anglais) évoquée ci-dessus.
La prochaine fois que vous vous promènerez dans Londres et que vous traverserez le pont de Westminster, jetez
un œil de l’autre côté de la Tamise, en
face du Parlement, vous apercevrez le
bâtiment de l’OMI qui accueille le siège
du FIPOL, et vous saurez dorénavant
de quoi il s’agit.

Source : www.iopcfunds.org
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Notes
1

Cf. base légale actuelle : loi du 6 août 1993 portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création
d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures , faite à Bruxelles le
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai
2003 (MB 05.11.1993), modifiée par la loi du 6 octobre 2005 (MB 21.12.2005) ; arrêté royal du 19 juillet 1994 portant exécution de la loi du 6 août 1993 précitée (MB 16.09.1994), modifié par l’arrêté royal du 22 mai 2006 (MB 14.06.2006). 

Steffi Mignon (E4)
België staat bekend als kmo-land.
Kleine en middelgrote ondernemingen
vormen de overgrote meerderheid van
de ondernemingspopulatie. Vele overheidsmaatregelen om het concurrentievermogen en de groei te stimuleren
focussen dan ook op dit type ondernemingen. Echter, wanneer groei beoogd
wordt, zowel op vlak van jobs als op vlak
van toegevoegde waarde, dient te worden nagegaan welke ondernemingen
hiertoe bijdragen. Niet alle kmo’s zijn immers uit op groei. De slager om de hoek
of de krantenwinkel op het eind van de
straat is wellicht tevreden met de situatie wanneer ze een aanvaardbare winst
boeken. Terwijl andere ondernemers
op zoek zijn naar nichemarkten, vaak
klein beginnen maar willen uitgroeien
tot nationaal en mogelijk zelfs internationaal niveau, waarbij ze toegevoegde
waarde en werk generen, bovenop een
eigen inkomen en levensonderhoud.
Het komt er op aan de groeiondernemingen te onderscheiden van de overige ondernemingen en te ontwaren wat

hun kenmerken of mogelijk zelfs determinanten zijn. Deze bedrijven leveren
namelijk meer jobs op dan de gemiddelde onderneming (OESO, 20021) en
verklaren mee de groeiverschillen tussen landen. Ondanks de meestal tijdelijke tewerkstellingsgroei, is de impact
op de werkgelegenheid doorgaans wel
blijvend. Maatregelen op maat van (toekomstige) high-growth ondernemingen
zijn bijgevolg wenselijk.

Definitie en belang
Groeiondernemingen zijn belangrijk
voor ons economisch landschap. Ze
zorgen voor waarde- en jobcreatie, fungeren bovendien als een voorbeeld voor
andere ondernemingen en kunnen gezien worden als een indicator van concurrentievermogen. Bovendien halen
ook andere ondernemingen via kennisspillovers en een nieuwe vraag naar geavanceerde producten en diensten hun

voordeel uit de aanwezigheid van groeiondernemingen (OESO, 20142).
De OESO definieert high-growth ondernemingen als ondernemingen met 10 of
meer werknemers, met een gemiddelde
jaarlijkse groei, gemeten in tewerkstelling, van meer dan 20 % over een periode van 3 jaar. De groei kan daarnaast
ook gemeten worden aan de hand van
de omzet. Men kiest voor een periode
van 3 jaar om te voorkomen dat ondernemingen met een eenmalig hoge groei
ook gezien worden als high-growth ondernemingen, de groei moet namelijk
duurzaam zijn. De werknemersdrempel
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wordt gehanteerd om ondernemingen
met een zeer beperkt aantal werknemers uit te sluiten, gezien de impact van
hun hoge groeicijfers in absolute termen
beperkt is. High-growth ondernemingen
van maximaal 5 jaar oud worden gazelles genoemd. Ondernemingen met meer
dan 10 werknemers, en met een jaarlijkse gemiddelde groei van 10 tot 20 % over
een periode van 3 jaar worden volgens
de OESO medium-growth ondernemingen genoemd.

Groeiondernemingen

Cijfers België
Ons land kende 2.398 high-growth ondernemingen4, op basis van tewerkstelling, in 2014. Wetende dat de totale ondernemingspopulatie in 2014 bestond uit
591.680 bedrijven, betekent dit een aandeel van 0,4 %. Indien enkel de ondernemingen met meer dan 10 werknemers
worden beschouwd bedraagt het aan-

Eurostat gebruikt de volgende definitie voor ondernemingen met een hoge
groei: “Het aantal ondernemingen met
minstens 10 werknemers in t-3, met een
gemiddelde jaarlijkse werknemersgroei
van meer dan 10 % per jaar, over een periode van 3 jaar (t-3 tot t)”. De statistieken
voor groeiondernemingen zijn beschikbaar vanaf 2012, dus in een periode met
matige economische groei.

Het aantal high-growth ondernemingen kent een dalende trend in België,
maar bij uitbreiding ook in onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. Terwijl ons land 2.615 groei-

Grafiek 1: Verdeling high-growth ondernemingen over activiteitensectoren,
in 2014.

Sectorverdeling high-growth firms
2%

in kaart gebracht

Descriptieve analyse o.b.v.
Eurostat statistieken

deel 8 %. Allen samen stelden deze highgrowth ondernemingen 165.985 personen te werk, wat overeenstemt met 7,5 %
van het totaal aantal werknemers.

17%

C - Industrie

14%

F - Bouw
G - Groot- en detailhandel, voertuigen
11%

H - Transport en opslag
I - Accommodatie en maaltijden

10%

J - Informatie en communicatie

3

1%
7%
24%
6%
8%

K - Financiële activiteiten en verzekeringen
(zonder holdings)
M - Vrije beroepen en wetenschappelijke en
technische activiteiten
N - Administratieve en ondersteunende
diensten
Andere (B, D, E, L)

*Categorie “Andere” is de som van Sectie B: winning van delfstoffen, Sectie D: productie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, Sectie E: distributie van water, afval- en waterbeheer en
sanering en Sectie L: Exploitatie en handel in onroerend goed.
Bron: Eurostat.
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ondernemingen telde in 2012 en 2.503
in 2013, nam dit aantal af tot net geen
2.400 in 2014. Het aantal werknemers
in high-growth ondernemingen daalde over de periode 2012-2014 met
10.133.
De grootte van de groeiondernemingen steeg weliswaar over deze periode: terwijl in 2012 zo’n onderneming
uit 67 werknemers bestond telden ze
in 2014 twee werknemers meer (69
personen).
De groot- en detailhandel telden in
2014 de meeste high-growth ondernemingen in België (23,6 % van het
totaal aantal in de bedrijfseconomie
zonder holdings), gevolgd door de
administratieve en ondersteunende
diensten (17,2 %). De industrie (13,6
%, waarvan 3,5 % in de voedingsindustrie en 2,4 % voor de vervaardiging
van metaalproducten), de bouwnijverheid (11,4 %) en de vrije beroepen
en wetenschappelijke en technische
activiteiten (10,2 %) vervolledigen de
top 5. In tegenstelling tot wat men intuïtief zou verwachten, kent de informatie- en communicatiesector geen

uitzonderlijk groot aantal groeiondernemingen (6,7 %).

matie- en communicatiesector en de
energiesector de top 3 aan.

Prestaties in Europa

Proportioneel gezien geeft dit evenwel
een ander beeld. Wanneer het aantal hogegroeiondernemingen afgezet
wordt tegen het aantal ondernemingen
in de sector met meer dan 10 werknemers, voeren de administratieve en
ondersteunende diensten, de infor-

Een vergelijking van de high-growth statistieken in België en diens belangrijkste handelspartners toont aan dat het
aandeel van groeiondernemingen (met
meer dan 10 werknemers) in de tewerkstelling het grootst was in Nederland

Grafiek 2: Aandeel high-growth ondernemingen, in tewerkstelling en
ondernemingspopulatie (>10 werknemers), in 2014.
Nederland
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Het aandeel groeiondernemingen (meer
dan 10 werknemers) in de EU bedroeg
9,2 %, terwijl het aandeel in de tewerkstelling uit kwam op 13,6 %. België situeert zich daardoor zowel qua impact op
de ondernemingspopulatie als op de tewerkstelling onder het EU-gemiddelde.
21,5 % van het aantal Europese highgrowth ondernemingen bevindt zich in
de groot- en detailhandel, terwijl 20,5 %
actief is in de industrie. Meer bepaald in
de “Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten”
(3,9 %), de voedings- en drankenindustrie (3 %) en de “Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.”
(2 %). Ook in onze buurlanden kende de
groot- en detailhandel steeds het grootste aantal high-growth ondernemingen.
Net als in België waren er in de buurlanden waren er proportioneel gezien (ondernemingen met meer dan 10 werknemers) meer hogegroeiondernemingen in
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(16,8 %), gevolgd door Duitsland (10,2
%) en Frankrijk (10 %). Ook ten opzichte van de ondernemingspopulatie (> 10
werknemers) voert Nederland de lijst
aan (9,6%), gevolgd door Frankrijk en
Duitsland (beiden 8,5 %).

de informatie- en communicatiesector
en bij de administratieve en ondersteunende diensten. Terwijl in België de energiesector ook een groot aandeel groeiondernemingen telde, was dit in Nederland
het geval voor de ontginningssector en
in Frankrijk en Duitsland respectievelijk
voor de vrije beroepen en voor wetenschappelijke en technische activiteiten.

Kenmerken van
groeiondernemingen
Het belang van groeiondernemingen
werd al aangehaald. In dit deel buigen
we ons eerst over de kenmerken van

groeiondernemingen volgens de literatuur en toetsen die vervolgens, aan
de hand van een steekproef, af aan de
Belgische situatie.

Literatuurstudie
Uit wetenschappelijk werk van Dillen
et al. (2014)5 blijkt dat groeiondernemingen vaak slechts tijdelijk (of éénmalig) een sterke groei (in de omzet
of in de tewerkstelling) kennen gedurende drie opeenvolgende jaren. In dit
geval kunnen de groeiondernemingen
beschreven worden als “one-shot”
high-growth firms. De tijdelijk sterke
groei kan verklaard worden door o.a.

• de levensfase waarin een onderneming zich bevindt volgens de life cycle theory: een snelle groei tijdens
de eerste levensfases van een onderneming (introductie en groei
alvorens over te gaan tot de maturiteitsfase) is niet uitzonderlijk;
• de middelen waarover een onderneming beschikt: waardevolle en zeldzame middelen die niet imiteerbaar
zijn zodat een duurzaam competitief
voordeel gecreëerd wordt dat een
duurzame groei oplevert;
• Gibrat’s Wet6, die stelt dat groeivoeten
onafhankelijke en lukrake variabelen
zijn: een groei in het ene jaar zal niet
noodzakelijk gevolgd worden door
een groei het jaar nadien;
• de kwaliteit van het management:
hogegroeiondernemingen vergen
andere management skills dan ondernemingen met beperkte groei.
Hoewel de groei bij bepaalde ondernemingen slechts van tijdelijke duur is, is

deze niet te verwaarlozen en is het interessant om op zoek te gaan naar de
determinanten ervan. Audretsch (2012)7
vatte economisch onderzoek hierrond
samen en constateerde dat drie ondernemingskenmerken gelinkt kunnen worden aan groei: ondernemingsgrootte, de
leeftijd van het bedrijf en de bedrijfstak
waarin de onderneming actief is. Kleine,
jonge en nieuwe ondernemingen in kennisintensieve- en technologische bedrijfstakken zijn, in het algemeen, meer
geneigd om een hoge groeivoet te laten
optekenen. Wanneer het echter specifiek gaat om high-growth firms (o.b.v.
tewerkstelling), met een sterke impact
op de economie, stellen Acs, Parsons en
Tracy (2008) vast dat deze ondernemingen eerder groot en matuur zijn en niet
binnen één bepaalde sector zijn onder te
brengen. Wat de ligging van groeiondernemingen betreft, wordt er verwacht dat
ondernemingen binnen geografische
clusters meer kans op een hoge groei
hebben. Niettemin is onderzoek hieromtrent voorlopig nog zeer beperkt.
Coad et al (20148) constateerden op hun
beurt dat hogegroeiondernemingen
veeleer jong zijn maar niet noodzakelijk
klein (zie ook Bravo-Biosca, 20169). In
relatieve cijfers overstijgt de tewerkstel-

lingsgroei van kleine bedrijven deze van
de grote, terwijl in absolute cijfers de jobcreatie van grote ondernemingen echter
wel significant blijkt (OESO, Delmar et
al.). De groei in deze laatste categorie is
echter in bepaalde gevallen te wijten aan
fusies of overnames, wat de vraag doet
rijzen naar de werkelijke jobcreatie. De
leeftijd van de onderneming blijkt een
minder omstreden kenmerk: hogegroeiondernemingen zijn volgens Daunfeldt
et al (201310) jonger dan de gemiddelde
onderneming, ongeacht hoe de groei gemeten wordt (verkoop of tewerkstelling).
Belgisch onderzoek van Sleuwaegen
(201611) toont dat ongeveer de helft (47 %)
van de HGO’s in België over de periode
2008-2011 jonger dan 10 jaar waren, met
de hoogste frequentie voor ondernemingen jonger dan 5 jaar, de zogenoemde
gazellen.
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• het bereiken van een minimale
grootte om optimaal en efficiënt te
werken, waarna er minder aandacht
besteed wordt aan verdere groei;

In volgend hoofdstuk toetsen we af hoe
de groeiondernemingen in België scoren op de dimensies leeftijd, sector,
grootte en ligging.

Kenmerken van een Belgische
groeionderneming

Vertrekkende vanuit de Bel-first databank werden actieve Belgische ondernemingen geselecteerd die een

groei kenden van het gemiddeld aantal werknemers van minstens 72,8 %13
tussen 2012 en 2015. Deze zoekstrategie leverde 10.926 ondernemingen op.
Wanneer echter het groottecriterium
wordt ingevoerd, waarbij ondernemingen minstens 10 werknemers moeten hebben om in aanmerking te komen als groeionderneming, levert dit
een lijst van 800 bedrijven14. Op deze
manier voldoet de steekproef aan de
OESO definitie15.
Indeling van de Belgische high-growth
firms volgens hun kenmerken:
Ligging16
Een vijfde van de groeiondernemingen in ons land situeert zich in de
provincie Antwerpen, gevolgd door
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
dat zo’n 17 % van de Belgische groeibedrijven huisvest. Aan Waalse zijde
is Luik de provincie met de meeste
high-growth ondernemingen (6,8 %
van Belgische totaal). De provincie
Luxemburg telde er het minst. Ook
de proportie hogegroeiondernemingen in de totale ondernemingspopulatie blijkt het grootst in Antwerpen
en Brussel. Ook in Waals-Brabant

echter is de proportie groeiondernemingen relatief hoog. Terwijl in Brussel en Waals-Brabant het aandeel
hogegroeiondernemingen groot is in
de dienstensector, is dit in Antwerpen
door de aanwezigheid van de haven
het geval in de transportsector. In de
overige Waalse provincies blijkt het
aantal groeiondernemingen in de ondernemingspopulatie vaak beperkt,
zeker in de provincie Luxemburg.
Bedrijfstak17
Net geen 20 % van de Belgische highgrowth ondernemingen in 2014 is actief in de groot- en detailhandel. De
overgrote meerderheid van de groeibedrijven behoort tot de diensten: zo
is 16 % werkzaam in administratieve
en ondersteunende diensten, 11 % in
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Ook uit onderzoek van Delmar, Davidsson en Gartner (2003)12 bleek dat ondernemingsgrootte en –leeftijd en de
sector een belangrijke relatie hadden
met de verschillende types groeiondernemingen. Het aandeelhouderschap
(onafhankelijk bedrijf of deel van groep)
beïnvloedt slechts deels de groei. De
onderzoekers wijzen er weliswaar op
dat er niet zoiets bestaat als een “typische” groeionderneming. Er bestaan
verschillende types groeiondernemingen met een verschillend groeipatroon.
Hoge groei is namelijk een multidimensionaal gegeven. Niet enkel ondernemingskenmerken spelen een rol in de
groei, ook ondernemerschap en omgevingsfactoren beïnvloeden de impact
van een onderneming.
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de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, 9 % in gespecialiseerde, wetenschappelijke en
technische activiteiten en 7,6 % in de
informatie en communicatie. Slechts
9 % van de bestudeerde ondernemingen was actief in de industrie. De proportie groeiondernemingen ligt hoger
dan gemiddeld voor de administratieve
diensten en de gezondheidszorg. In de
gespecialiseerde, wetenschappelijke
en technische activiteiten zijn hogegroeiondernemingen echter ondervertegenwoordigd.
In het Vlaams Gewest is 19,4 % van de
groeiondernemingen actief in de grooten detailhandel, in het Waals Gewest
is dit 20,8 %. De tweede belangrijkste
sector is de administratieve en ondersteunende dienstensector met resp.
14,9 en 16,2 % van de groeiondernemingen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest situeert het grootste aantal
groeiondernemingen zich in de administratieve en ondersteunende diensten (20,7 %), op de voet gevolgd door
de groot- en detailhandel (20 %). Terwijl in het Vlaams en Waals Gewest de
industrie toch goed is voor resp. 11,3
en 12,6 % van de groeiondernemingen,
is dit in het Brussels Gewest slechts

0,7 %. Het belang van de informatieen communicatiesector is dan weer
wel groter in Brussel in vergelijking
met de andere gewesten (11,9 % t.o.v.
7,5 % in het Vlaams Gewest en 4,1 % in
het Waals Gewest).

high-growth ondernemingen is jonger
dan 5 jaar. 20 % van de ondernemingen
bestaat 5 tot 10 jaar. Zo’n 40 % van de
steekproef is ouder dan 15 jaar.

Leeftijd van de onderneming

Hoewel het gaat om groeiondernemingen blijven de meeste ondernemingen
in België onder de noemer kmo te
klasseren: 58 % had in 2015 een personeelsbestand18 dat kleiner was dan

Zoals blijkt uit de grafiek hieronder
zijn groeionderneming vaak jonge ondernemingen: 30 % van de Belgische

Grootte op basis van aantal werknemers

Grafiek 3: Verdeling Belgische high-growth onderneming volgens leeftijd,
in 2012.
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Grafiek 4: Verdeling van de high-growth ondernemingen volgens
personeelsbestand (in werknemers), in 2015.
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50 werknemers. Toch telde ook 23 %
van de ondernemingen meer dan 100
werknemers, terwijl het aandeel van
deze grote ondernemingen in de totale
populatie de helft lager lag (10,3 %).
Gemiddelde jaarlijkse groei in de
periode 2012-2015
De definitie van een high-growth onderneming spreekt van een gemiddelde
jaarlijkse werknemersgroei van min-

stens 20 %. Uit de Belgische steekproef
blijkt dat 46 % van de high-growth ondernemingen een gemiddelde jaarlijkse
groei kende tussen 20 en 30 %. 27 % van
de ondernemingen behaalden een groei
tussen de 30 en 40 %. Er zijn bovendien
ook bedrijven in de steekproef (4 %) die
een uitzonderlijk hoge gemiddelde groei
kenden van meer dan 100 % per jaar.
Bovendien bevinden voornamelijk de
oudste ondernemingen (ouder dan 25

jaar) zich in deze grootste groeicategorie
(meer dan 100 %). Ook een gemiddelde
jaarlijkse groei tussen 80 en 100 % komt
vaker voor bij de oudere ondernemingen dan bij ondernemingen jonger dan
25 jaar. De groei kan echter ook steeds
voortvloeien uit fusies of overnames.
Binnen de hoogste groeicategorie zijn
de bedrijven ook het vaakst werkzaam in
de groot- en detailhandel. In de categorie met een groei tussen 80 en 100 % per
jaar zijn de ondernemingen vooral actief
in de zorgsector en administratieve en
ondersteunende activiteiten. Ondernemingen met een jaarlijkse gemiddelde
groei tussen 20 en 40 % bevinden zich
vooral in de groot- en detailhandel.
De ondernemingen met de sterkste
groei bevinden zich in de provincie Antwerpen, terwijl ondernemingen met een
groei tussen 80 en 100 % voornamelijk
gezeteld zijn in het Brussels Gewest.

Ondernemerschapskader
Door de positieve spillovereffecten voor
de lokale economie is het voor overheden
relevant om inspanningen te doen ter

Belgische high-growth firms

bevordering van hogegroeiondernemingen (OESO, 2014). Uiteraard is er steeds
nog een marge tot verbetering, maar
ons land telt nu reeds heel wat bevorderende initiatieven. Het ondernemerschapskader bestaat uit verschillende
domeinen, die samen de basis kunnen
vormen voor succes en groei. Al bestaat
er echter geen one-size-fits-all aanpak
voor ondernemerschap en groei.

Domeinen

02
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Een sterke ondernemerscultuur is vandaag de dag onontbeerlijk. De ondernemerspirit zit de belg echter niet in de
genen (GEM): er bestaat falingsangst,
een voorkeur voor het werknemerschap
en een vrees voor de onzekerheid verbonden aan het bestaan als zelfstandige.
Toch kent ons land ook heel wat succes-

verhalen: het inzetten van deze rolmodellen kan hieraan tegemoetkomen en ook
het onderwijs wordt steeds meer betrokken om de cultuur om te buigen. Recente
verbetering en promotie van het ondernemersstatuut kan eveneens leiden tot
een ommekeer.

menlijstje (Coutu, 2014). Groeiondernemingen beschikken vaak over een mix
aan financiering die zowel intern (via
middelen die ze halen uit hun groei) als
extern verworven wordt (Brown, 201420).
Bij jonge innovatieve ondernemingen
met een groot groeipotentieel vormt financiering vaak wel een groeibarrière
(Veugelers R., Cincera M., 201021).

De groei van ondernemingen hangt ook
af van het menselijk kapitaal. Het vinden van geschikt personeel wordt door
groeiondernemingen aangehaald als één
van de grootste struikelblokken. Het personeel moet niet alleen voldoen aan de
juiste en gewenste vaardigheden (technisch en ondernemend), maar moet ook
op het juiste moment beschikbaar zijn.
Het gebrek aan skills van het personeel
is trouwens niet het enige probleem, ook
goed leiderschap is essentieel om groei
te genereren. Een snelgroeiende onderneming vergt iemand aan het hoofd die
meegroeit op managementvlak (Coutu,
201419).

De ontwikkeling van een eenvoudige en
stabiele regelgeving is belangrijk voor de
ontwikkeling van high-growth ondernemingen (Sleuwaegen, 201622). Ondernemers worden nog te vaak geconfronteerd
met hoge administratieve lasten en een
rigide regelgeving dat veel tijd en geld
vergt. De Doing business indicator, die het
regulerend kader van een land in kaart
brengt, geeft aan dat België zeker nog
progressieruimte heeft op bepaalde vlakken: eigendomsregistratie (procedures,
tijd en kosten), taksen, kredietverstrekking (wetten en informatieverschaffing).

Financiering wordt eveneens vaak aangehaald als knelpunt voor ondernemerschap en groei. Toch blijkt dat bij groeiondernemingen de toegang tot financiering
niet de grootste zorg is: slechts 22 % van
de CEO’s van groeiondernemingen zette
toegang tot kapitaal in zijn top 3-proble-

Hoewel het niet steeds duidelijk is in
welke richting het verband zich voordoet, is innovatie wel degelijk een kanaal om groei te beïnvloeden. Bovendien
leidt groeigericht ondernemerschap op
zijn beurt tot innovatie: het stimuleert
de concurrentiedruk waardoor bedrij-

De lijst van de hierboven aangehaalde
domeinen is weliswaar niet exhaustief. Ramboer en Sleuwaegen (2015)24
onderscheiden naast instituties, intelligentie en inspiratie ook infrastructuur als verklarende factor voor de
verschillende HGO intensiteit in bepaalde regio’s. Groei is bovendien ook
gedeeltelijk ingegeven door toeval en
conjunctuurschommelingen.

Belgische en Europese
initiatieven
De Europese Commissie kwam tot
de vaststelling dat start-ups die willen opschalen, nog steeds te maken
hebben met te veel regelgevende
en administratieve obstakels. Bovendien kennen zowel start-ups als
scale-ups, start-ups met een snelle
omzet- of tewerkstellingsgroei, te
weinig mogelijkheden om potentiële
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ven worden gedwongen om nieuwe producten aan te bieden of nieuwe markten
aan te boren (NBB, 201623). De Europese
Commissie geeft aan dat hogegroeiondernemingen in de EU15 innovatiever
zijn dan gemiddeld.

partners te vinden, niet enkel in de financiële en bedrijfswereld maar ook
bij de lokale overheid, en met hen samen te werken. Ook blijkt volgens de
Europese Commissie, in tegenstelling tot bv. Coutu (zie hoger), dat de
toegang tot financiering één van de
grootste obstakels voor opschaling
is. Om aan deze problemen tegemoet
te komen kwam de Commissie met
het “Start-up & scale-up initiative25”.
De Commissie wil de lidstaten aanmoedigen om de obstakels weg te
nemen (onder andere een eenvoudigere taxatie en een betere tweedekansregulering), kansen te creëren
(via partners en clusters, aanbestedingen, vaardigheden, innovatiemogelijkheden, sociale economie) en
toegang tot financiering te faciliteren

(met een sterke nadruk op crowdfunding, een alternatieve financiering
door het grote publiek).
In het Scale-up manifesto26 werden vervolgens 49 actiepunten rond
groeiondernemingen opgenomen.
Met de focus op 6 domeinen, nl.
vervolledigen van de single market, mobiliseren van kapitaal, activeren van talent, innovatie versterken, onderwijs uitbouwen, meten en
evalueren, vormt het manifest een
roadmap voor de Commissie, de lidstaten, start- en scale-ups en andere stakeholders.
Ook op Belgisch vlak zijn er heel wat
initiatieven27 ter bevordering van ondernemerschap en groei. De nadruk

Belgische high-growth firms

ligt daarbij onder andere op concurrentievermogen, verbetering van het
sociaal statuut, aanprijzen van ondernemerschap, internationalisering,
etc. Ze helpen een groeidynamiek
binnen ondernemingen te creëren en
te versterken. De federale overheid
verminderde in het kader van de taxshift de lasten bij eerste aanwervingen en verlaagde vanaf 1 januari 2017
deze werkgeversbijdragen nog sterker voor de 3de tot 6de aanwerving.
Via deze maatregel wordt extra groei
en tewerkstelling aangemoedigd.

02
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Het zelfstandigenstatuut werd aantrekkelijker gemaakt en ook vrouwelijk ondernemerschap wordt gestimu-

leerd. Bovendien werd ook een gunstig
statuut voor student-ondernemers
opgericht. De regering geeft daarmee
de kans aan studenten om te proeven
van het ondernemerschap en hoopt
dat deze via deze weg de kans krijgen
om door te groeien tot duurzame ondernemingen. Ze genieten daarbij van
verminderde sociale bijdragen en een
fiscale vrijstelling voor de eerste 1.500
euro aan inkomen.
In ons land wordt door de overheid steeds
meer de nadruk gelegd op alternatieve
financiering voor groeiondernemingen.
Via de taxshelter, opgenomen in het
start-up plan, wordt aan investeerders
in start-ups een belastingvoordeel aangeboden. Ook crowdfunding wordt aangemoedigd via het start-up plan door
aan de beleggers een fiscaal voordeel
te verstrekken. De regelgeving werd
bovendien ook uitgewerkt voor crowdfundingplatformen, die investeringen in
verschillende kmo’s bundelen.
Algemeen zetten de regionale overheden vooral in op het stimuleren van ondernemerschap via onderwijs en het

faciliteren van de toegang tot financiering (vb. participatiefonds Vlaanderen, Brussels Regional Investment
Society, Waalse SBA). In Brussel wordt
daarnaast ingezet op de integratie van
vrouwen in de ondernemerschapswereld en het aanmoedigen van werkzoekenden tot ondernemerschap.
Het Waals Gewest legt de focus van
zijn kmo-plan op ondernemerschap,
internationalisering, financiering en
innovatie terwijl het ook de administratieve vereenvoudiging niet uit het
oog verliest. Dat wil men in Wallonië
onder meer doen via acties in het hoger onderwijs, coachingcheques voor
ondernemingen die de internationale
markt willen betreden, living labs ter
stimulering van innovatie en garantiesystemen voor leningen. De Vlaamse
regering wil dan weer ambitieus ondernemerschap stimuleren met het
oog op meer starters, meer blijvers
en meer groeiers. Daar wordt naartoe gewerkt via drie disciplines: sensibilisering, begeleiding op maat van
de levenscyclus van de onderneming
en kruisbestuiving voor en door hoge
groeibedrijven.

Het artikel wierp zijn licht op de highgrowth firms, ondernemingen met minstens 10 werknemers die gedurende
drie opeenvolgende jaren een gemiddelde jaarlijkse groei kenden van minimum
20 % (of 10 %, naargelang de gebruikte
bron), gemeten in omzet of personeelsbestand. Literatuuronderzoek leert dat
deze high-growth bedrijven niet alleen
worden gekenmerkt door hun grootte, leeftijd en sector, ook drivers zoals
ondernemerschap spelen een voorna-

me rol. Uit een steekproef op basis van
Bel-first-gegevens (periode 2012-2015)
blijkt dat een Belgische hogegroeionderneming veelal jonger is dan 15 jaar,
minder dan 50 werknemers tewerkstelt
en meestal behoort tot de dienstensector. Ze bevinden zich vooral in Antwerpen en Brussel, die echter globaal ook
het meest ondernemingen tellen.
Groeiondernemingen zijn niet alleen op
een directe manier verantwoordelijk voor
een belangrijk deel van de werkgelegenheidscreatie, maar zorgen ook indirect,
via allerhande spillovers en netwerkef-

fecten voor een bijkomend positief effect
op de werkgelegenheid. Daarenboven
vervullen ze ook een voorbeeldfunctie.
Ze kunnen als het waar fungeren als rolmodel voor andere ondernemingen met
groeiambities. Belangrijk bij het opstellen van initiatieven en incentives om groei
te stimuleren is te onthouden dat er niet
één type groeionderneming bestaat. Bovendien gaat het niet enkel om het aanmoedigen van groei in high-growth firms.
Het scheppen van een algemeen gunstig
ondernemingsklimaat waarin scale-ups
kunnen gedijen, zal de waarde- en jobcreatie verder stimuleren.
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Ken Van Loon1

Inleiding
De consumptieprijsindex (CPI) is een economische indicator die de prijsevolutie
meet van consumptieve bestedingen van
Belgische consumenten. Het is tevens de
belangrijkste maatstaf voor inflatie. De
CPI vormt in België via de gezondheidsindex en de afgevlakte index ook rechtstreeks de basis voor de indexering van
pensioenen, sociale uitkeringen, fiscale barema’s, huur en sommige lonen en
wedden. Dit in tegenstelling tot in andere
landen waar er geen rechtstreekse koppeling is, maar de CPI enkel als maatstaf
van inflatie wordt gebruikt in onderhandelingen over lonen en wedden.
De CPI wordt berekend op basis van een
korf van goederen en diensten die door
de gezinnen worden aangekocht en als
representatief voor hun verbruiksgewoonten kan worden beschouwd. Aan-

gezien het aanbod van goederen en
diensten continu verandert, wijzigt ook
de steekproef van de opgenomen prijzen regelmatig.

vlak gecoördineerde geharmoniseerde
consumptieprijsindex (HICP) toegelicht.

De steekproef van de CPI is sinds haar
eerste publicatie in 1920 (met basis
1914= 100) sterk gewijzigd. Bij het ontstaan van de index in 1920 werden de
prijzen van 56 producten (vooral voeding
en kleding) opgenomen in een reeks steden en gemeenten. Momenteel worden
een paar duizend goederen en diensten
opgevolgd voor 229 productcategorieën
op basis van verschillende databronnen.

indexkorf bepaald?

Dit artikel geeft een globaal overzicht van
de berekening van de CPI, en enkele van
de grootste methodologische veranderingen, namelijk de jaarlijkse actualisering
van de indexkorf door middel van invoering van de kettingindex en het gebruik
van scannerdata. Ook worden de verschillen tussen CPI en de op Europees

Hoe wordt de

Het is de bedoeling dat de korf van de
consumptieprijsindex zo nauw mogelijk
het uitgavenpatroon van een gemiddeld
gezin weerspiegelt. Om de korf te kunnen bepalen, wordt gebruik gemaakt
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van het huishoudbudgetonderzoek, een
tweejaarlijks onderzoek dat peilt naar het
uitgavenpatroon van de gezinnen. Deze
totale consumptieve bestedingen (niveau
1) worden opgedeeld in 12 hoofdgroepen,
die op hun beurt verder worden opgesplitst tot er 3 onderliggende niveaus zijn
per hoofdgroep. Het meest gedetailleerde niveau (niveau 5) bestaat uit verschillende bestedingscategorieën. Elke categorie krijgt vervolgens een wegingsfactor.
De wegingsfactor die aan elke categorie
wordt toegewezen in de indexkorf is gelijk
aan het aandeel van deze categorie in de
totale bestedingen. De som van de wegingsfactoren op elk niveau is gelijk aan
1000, wat dan ook gelijk is aan het totaal
van de consumptieve bestedingen.
Een voorbeeld van een opsplitsing van
consumptieve bestedingen kan men
in tabel 1 vinden. Zo is één van de 12
hoofdgroepen de groep ‘Voeding en
niet-alcoholische dranken’. Een gedetailleerder niveau is vervolgens ‘Voeding’ waarbinnen 1 van de categorieën
‘Brood en granen‘ is. Deze categorie
wordt vervolgens verder opgesplitst in
8 productgroepen waarbij de wegingsfactor van het bovenliggende niveau
telkens gelijk is aan de som van de bijhorende onderliggende niveaus.

Tabel 1: Voorbeeld van classificatie van consumptieve bestedingen
COICOP Benaming
0 Totale bestedingen
01 Voeding en niet-alcoholische dranken
01.1 Voeding
01.1.1 Brood en granen
01.1.1.1 Rijst
01.1.1.2 Meel en andere granen
01.1.1.3 Brood
01.1.1.4 Andere bakkerijproducten
01.1.1.5 Pizza en quiche
01.1.1.6 Deegwaren en couscous
01.1.1.7 Ontbijtgranen
01.1.1.8 Andere producten op
basis van granen

Niveau
1
2
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5

de CPI, maar ook in de geharmoniseerde
consumptieprijsindex (HICP), het huishoudbudgetonderzoek (HBO) en in de
koopkrachtpariteiten (PPP). Dit niveau is
tevens het publicatieniveau van de CPI.

Tabel 2: Aantal productgroepen
per COICOP niveau in CPI
COICOP

Aantal groepen

Niveau 1

1 (totale inflatie)

Niveau 2

12

Niveau 3

40

Niveau 4

98

Niveau 5

229

De gebruikte nomenclatuur voor opsplitsing van consumptieve bestedingen is gedefinieerd door de Verenigde
Naties en wordt de ‘Classification of
Individual Consumption by Purpose’
(COICOP) genoemd. Deze classificatie
werd opgesteld tot op het vierde niveau.

Vervolgens wordt de prijsevolutie gemeten per productcategorie. Dit gebeurt op basis van een steekproef van
goederen en diensten die representatief
is voor het meest gedetailleerde niveau.
Er dient opgemerkt te worden dat enkel consumptieve bestedingen worden
opgenomen, zo is bijvoorbeeld de aankoop van een woning een investering en
is deze uitgesloten uit de indexkorf.

Op Europees niveau is er een verdere
harmonisering tot op het vijfde niveau.
Deze Europese COICOP-nomenclatuur
(ECOICOP) wordt niet enkel gebruikt in

Niet voor alle ECOICOP groepen wordt
er een index berekend. De regelgeving
betreffende de HICP stelt immers dat
lidstaten niet verplicht zijn om subin-

• Kosten-batenanalyse: voor sommige ECOICOP groepen is het vrij
eenvoudig om prijzen op te nemen
en kost het weinig middelen om
deze toch te integreren in de berekening. Dit kan zijn omdat het prijsopnamepunt bijvoorbeeld al bezocht
wordt door enquêteurs voor andere
COICOP groepen.

• Consistentie doorheen de tijd : het gewicht van een ECOICOP groep schommelt in een aantal gevallen rond de 1
promille. Indien men zou beslissen om
alles onder de 1 promille niet te berekenen dan zou dit het ene jaar betekenen om de index niet te produceren,
maar het daarop volgende jaar weer
wel. Om consistentie te garanderen
doorheen de tijd worden deze indices
altijd geproduceerd.

• Probleem van herverdeling van gewichten : indien beslist wordt om
bepaalde ECOICOP groepen niet te
berekenen dient telkens beslist te
worden naar welke ECOICOP groep
het gewicht herverdeeld dient te
worden. Uitsluiten van een bepaalde
groep betekent niet dat de besteding
wordt uitgesloten uit de HICP, deze
dient telkens arbitrair toegekend te
worden aan andere groepen.

• Hoge verkoopvolumes : bepaalde
ECOICOP groepen hebben ondanks
het lage gewicht toch een hoog volume in de verkoop (met een lage prijs
per individueel verkocht item). Dit verkoopvolume kan zelfs hoger zijn dan
dat van groepen met een hoger gewicht. Zo heeft de COICOP groep voor
rijst meestal een laag gewicht, maar
heeft het product toch hoge verkoopvolumes.

• Verwachtingen van de buitenwereld
omtrent representativiteit.
Voor de CPI worden de hierboven aangehaalde principes ook gehanteerd
waardoor de dekking betreffende
ECOICOP groepen tussen de Belgische
CPI en HICP vrijwel identiek is.

Hoe frequent
wordt de indexkorf
aangepast?

Vroeger werd de indexkorf minder
frequent geactualiseerd, enkel bij
een wijziging van het basisjaar werd
de korf aangepast en werd het wegingsschema aangepast met het HBO
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dexcijfers voor de HICP die minder dan
één duizendste van de totale bestedingen vertegenwoordigen, te berekenen
(Verordening (EG) nr. 2494/95 en Verordening (EU) 2016/792). Desalniettemin
leveren vrijwel alle lidstaten subindexcijfers op COICOP 5 niveau die zich onder deze drempel bevinden qua gewicht.
De redenen hiervoor zijn de volgende:
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van het betreffende basisjaar. Dit
was bijvoorbeeld het geval in 1996 en
2004. Vanaf het basisjaar 2004 werd
de mogelijkheid geopend om kleine
aanpassingen aan de korf te doen,
dit werd gedaan in zowel 2008 als in
2010.
Sinds 2014 wordt de consumptieprijsindex jaarlijks in januari geactualiseerd. Het wegingsschema
wordt ook telkens opgesteld op basis van het meest recente HBO, voor
de CPI in 2017 is dit bijvoorbeeld
het HBO van 2014 (dat gepubliceerd
werd in 2015). Om het huidige uitgavenpatroon van de consumenten
te weerspiegelen in 2017, worden de
gewichten, die dus momenteel gebaseerd zijn op het HBO van 2014,
geactualiseerd naar december 2016

via een zogenaamde price-update.
Een voorbeeld van een price-update
voor drie fictieve productgroepen
voor gewichten in 2017 op basis van
HBO van 2014 wordt weergegeven in
onderstaande tabel.
Deze price-update voor 2017 gebeurde door de gewichten op het meest
gedetailleerde niveau (niveau 5) te
ramen op basis van het HBO 2014,
deze werden vervolgens vermenigvuldigd met de gemeten prijsevolutie tussen december 2016 en 2014
(dit is de verhouding van de index in
december 2016 ten opzichte van de
gemiddelde index van 2014). De bekomen gewichten werden vervolgens
herschaald naar 1000. Bovenliggende niveaus werden herberekend op

Tabel 3: Voorbeeld price-update
Productgroep

HBO 2014
gewicht

Gemiddelde
index 2014

Index december
2016

Gewicht
2017

Productgroep A

200

102

104

205

Productgroep B

300

104

106

307

Productgroep C

500

101

98

488

basis van de bekomen herschaalde
gewichten.
De price-update van de gewichten
komt er dan ook concreet op neer
dat het wegingsschema aan de hand
van de indexevolutie van elke groep
geactualiseerd wordt en zorgt ervoor
dat systematisch het actuele uitgavenpatroon van de gezinnen gebruikt
wordt voor de indexberekening. Zo
zullen in 2018 de resultaten van het
HBO 2016 (publicatie eind 2017) gebruikt worden voor opmaak van de
indexkorf. De gewichten zullen dan
via de prijsevolutie die gemeten
wordt tot en met december 2017 een
price-update ondergaan via hetzelfde mechanisme als hierboven werd
geïllustreerd.
Grafiek 1 geeft de gewichtsverdeling
(in procent) van de 12 hoofdgroepen weer voor 2017. De belangrijkste groep is deze van ‘Huisvestging,
water, elektriciteit gas en andere
brandstoffen’. Deze groep omvat dus
voornamelijk de uitgaven voor huur
en energie. De minst belangrijke
groep qua bestedingsniveau is deze
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Figuur 1: Wegingscoëfficiënten van de 12 hoofdgroepen, uitgedrukt in
procent (CPI 2017)

van ‘onderwijs’, enkel de uitgaven
gedaan door huishoudens worden in
rekening gebracht. Financiering van
het onderwijs via belastingen zijn
geen consumptieve uitgaven en hiermee wordt dan ook geen rekening
gehouden. Hetzelfde is ook van toepassing voor gezondheidsuitgaven
die gefinancierd worden via de sociale zekerheid.

Waarom een jaarlijkse
actualisering van de

consumptieprijsindex ?
De jaarlijkse actualiseringen zorgen
ervoor dat het indexcijfer representatief blijft en dat de gemeten inflatie niet
vertekend wordt naarmate de index
veroudert. Dit kan gebeuren op verschillende manieren: door het actueel
houden van de productenkorf, het aanpassen van berekeningsmethoden, het
integreren van nieuwe prijzenbronnen,
het representatief houden van het winkelstaal (bijvoorbeeld e-commerce), …
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Voor 2014 werd de korf telkens gedurende een aantal jaar stabiel gehouden op basis van een vast basisjaar
(zo was bijvoorbeeld de korf grotendeels hetzelfde van 2004 tot 2013).
De keuze van zo’n vast basisjaar in
het verleden is in zekere zin altijd vrij
arbitrair geweest. Er was geen specifieke reden waarom men gewichten uit één bepaald jaar als referentie zou beschouwen gedurende een
aantal jaren. Daarenboven gingen
het wegingsschema en de indexkorf
naarmate de index verouderde, per
definitie, steeds verder in het verleden liggen met als gevolg dat de
representativiteit van de berekende
consumptieprijsindex afnam. Ook
konden nieuwe producten zoals bijvoorbeeld tablets niet tijdig worden
opgenomen in de indexkorf.

een tussenliggende periode. In de
praktijk komt het erop neer dat de
prijzen van de 12 maanden van het
lopende jaar telkens vergeleken worden met de prijzen van december van
het voorgaande jaar. Door deze korte-termijn-indices te vermenigvuldigen met elkaar - en dus een ketting
vormen - ontstaat een lange-termijn-reeks met een vaste referentieperiode. Dit wordt geïllustreerd in
onderstaande tabel.

Omwille van die redenen werd er vanaf het huidige basisjaar (2013 = 100)
overgeschakeld op een kettingindex.
Bij een kettingindex wordt de wegingsreferentieperiode regelmatig
opgeschoven en worden de prijzen
en hoeveelheden niet meer vergeleken tussen de huidige periode en een
vaste referentieperiode, maar wordt
de huidige periode vergeleken met

Tabel 4: Voorbeeld kettingindex

De 3 aggregaten in tabel 4 kunnen gesommeerd worden tot één indexcijfer
(gewicht gelijk aan 1). De prijzen van
december 2015 fungeren als referentieprijzen voor het jaar 2016. In december 2016 bevindt de index zich op het
niveau 107,25. Dit wordt bekomen door
een gewogen gemiddelde van de de-

Gewicht
Aggregaat A
Aggregaat B
Aggregaat C
Index t.o.v.
december
Kettingindex

cember indices te nemen van de drie
aggregaten met hun bijhorende gewicht van 2016. Deze indexcijfers van
december 2016 dienen dan weer als
referentie voor de indexcijfers in 2017.
De gewichten worden voor de aggregaten aangepast. De indexevolutie in
januari 2017 is dan ook gelijk aan de
indexcijfers ten opzichte van december
gewogen met de wegingscoëfficiënten
van 2017. Dit levert in januari 2017 een
indexcijfer van 101,20 op ten opzichte
van december 2016. De kettingindex
ten opzichte van december 2015 wordt
dan bekomen door deze 101,20 te vermenigvuldigen met het indexcijfer van
december 2016 (107,25) en te delen
door 100.
De huidige referentieperiode van de
consumptieprijsindex is 2013. Deze

December December

Gewicht

December

Januari

2016

2015

2016

2017

2016

2017

0,25
0,35
0,40

100
100
100

105
108
108

0,20
0,40
0,40

100
100
100

101,0
100,5
102,0

100

107,25

100

101,20

100

107,25

108,54

De jaarlijkse actualisering werd door
Statistics Belgium voorgesteld aan
de indexcommissie voor het basisjaar
2013, deze werd goedgekeurd door de
indexcommissie en overgenomen in
het advies aan de Minister van Economie. Het principe van de kettingindex dat gehanteerd wordt in de CPI is
gebaseerd op de wijze waarop ook de
HICP wordt berekend en ook de nationale consumptieprijsindex van bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland. Duitsland hanteert daarentegen nog steeds
een nationale consumptieprijsindex
met vaste basis.

Hoe wordt de steekproef
van goederen en diensten
samengesteld?

Hierboven werd reeds beschreven hoe de
bepaling gebeurde van de productgroepen die worden opgenomen in de indexkorf. De prijsevolutie van deze productgroepen kan echter niet rechtstreeks
worden waargenomen. Zo is de omschrijving van een productgroep op het meest
gedetailleerde niveau in de COICOP nomenclatuur nog steeds vrij algemeen,
zoals bijvoorbeeld ‘Andere bakkerijproducten’. Daarom wordt de prijsevolutie
bepaald door het waarnemen van prijzen
van goederen en diensten die behoren tot
deze productgroepen.
De waarneming gebeurt op verschillende manieren. Zo wordt scanner
data van supermarkten gebruikt (zie
later). Andere prijzen worden waargenomen via gebruikersprofielen en tarieven (bijvoorbeeld voor elektriciteit
en telecomdiensten). Ook het internet
is steeds vaker een bron voor prijswaarneming, in het verleden steeds
handmatig, nu en in de toekomst ech-

ter steeds meer via webscraping en
automatische monitoring. Voor huur
worden de prijzen ingezameld via enquêtes. Tot slot nemen enquêteurs
ook prijzen op in winkels. Aangezien
de prijzen van alle producten en diensten niet continu opgevolgd kunnen
worden, worden steekproeven getrokken, zowel wat betreft de opgenomen
artikelen alsook de winkels waar prijzen worden opgenomen.
Marktanalyses en feedback van enquêteurs worden gebruikt om te bepalen
welke artikelen worden opgenomen.
Niet enkel de meest verkochte of meest
populaire artikels worden opgenomen,
maar voor de representativiteit van de
index moeten ook minder populaire
producten opgevolgd worden. De hierboven vermelde ECOICOP-groepen zijn
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referentieperiode heeft enkel maar
een mathematische waarde, het is
het jaar waarop het gemiddelde indexniveau gelijk gesteld is aan 100.
Dit is een fundamentele wijziging ten
opzichte van vroegere basisjaren, in
tegenstelling tot nu waren deze basisjaren niet enkel deze waar het gemiddelde indexniveau gelijk was aan
100, maar fungeerden de consumptieve bestedingen - en dus ook de wegingsfactoren – van dat basisjaar als
referentiepunt omdat de indexkorf
grotendeels hetzelfde bleef tot aan
het volgende basisjaar.

De verschillende gegevensbronnen
worden vervolgens gecombineerd tot
één indexcijfer voor de betreffende
productgroep door een weging te hanteren per gegevensbron.

Op welke basis
wordt beslist om de
representatieve artikelen
te wijzigen tijdens de
jaarlijkse actualisering?
Het toevoegen of schrappen van representatieve items gebeurt uiteraard
niet willekeurig. Er zijn verschillende
factoren die in aanmerking genomen
worden:

• uitbreiding op basis van het relatief belang van de productgroep waarin het
product zich bevindt: indien er relatief
weinig representatieve items voor een
hoog gewicht in de korf zitten, kunnen
getuigen toegevoegd worden: dat was
in 2017 bijvoorbeeld het geval voor de
groep ‘sportieve en recreatieve evenementen’, met onder andere reeds het
lidgeld voor een sportclub en voor de
jeugdbeweging, waar er een uitbreiding is van 6 naar 7 getuigen, door toevoeging van de ‘muziekles’;
• toevoeging op basis van het veranderend aankoopgedrag van de consument: bijvoorbeeld de ‘maaltijdbox’ wordt toegevoegd aan de groep
‘fastfood en afhaalmaaltijden’;
• bepaalde groepen met een laag gewicht die tot nu toe niet gevolgd werden; dat was bijvoorbeeld het geval
voor de groep ‘educatieve boeken’,
waarvoor nu de prijsevolutie voor
‘studieboeken voor hoger en universitair onderwijs’ gevolgd wordt;
• er zijn ook groepen met een laag gewicht, waarvoor er tot nu toe slechts
één getuige was, voorbeeld de groep

09.2.2.1 ‘muziekinstrumenten’: voor
deze groep werd voor een betere
representativiteit van de groep, de
‘synthesizer’ aan de reeds gevolgde
getuige ‘gitaar’ toegevoegd;
• schrappen van producten die bijvoorbeeld niet meer representatief
zijn voor het huidige consumptiepatroon. Zo werd in het verleden bijvoorbeeld een dvd-speler vervangen
door een Blu-ray speler.
De exacte keuze gebeurt telkens op
basis van een marktanalyse, een inschatting door een productexpert en
in samenspraak met de indexcommissie. Waarna de indexcommissie haar
advies overmaakt over de wijzigingen
in de indexkorf aan de Minister van
Economie.
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zoals reeds werd vermeld vrij algemeen, daarom wordt er aan de enquêteurs een beschrijving gegeven van de
producten die ze dienen te volgen. Zo
worden er in de groep ‘Andere bakkerijproducten’ verschillende koffiekoeken,
koekjes, wafels, … opgevolgd. Deze representatieve artikelen worden ‘getuigen’ genoemd.

in de berekening van de
consumptieprijsindex ?

De Indexcommissie2 is een paritair samengestelde commissie, bestaande uit
academici en werknemers- en werkgeversorganisaties. De commissie wordt
ondersteund door statistici van de Algemene Directie Statistiek – Statistics
Belgium. Deze commissie geeft aan de
minister van Economie advies over alle
vraagstukken rond de consumptieprijsindex en geeft ook maandelijks advies
over het door de AD Statistiek - Statistics
Belgium berekende indexcijfer. De Indexcommissie geeft ook haar advies over de
jaarlijkse actualisering aan de minister
van Economie. Na instemming van de
minister met het advies, gaat de administratie over tot de berekening volgens de
nieuw vastgelegde modaliteiten. De indexcommissie komt elke maand samen
om het door Statistics Belgium berekende indexcijfer goed te keuren alvorens

publicatie, verder worden er verduidelijkingen gegeven aan de leden betreffende bepaalde gemeten prijsevoluties. Ook
dienen deze maandelijkse vergaderingen
om de jaarlijkse actualisering en methodologische wijzigingen voor te bereiden
en op te volgen. Het bestaan van de indexcommissie zorgt ervoor dat de berekening van de index niet gecontesteerd
wordt, ze versterkt ook de geloofwaardigheid van de administratie door haar
toe te laten de gebruikte methodologie
te rechtvaardigen en ervoor te zorgen dat
deze niet in vraag kan gesteld worden.

De gezondheidsindex,
afgevlakte index en
spilindex
Uit de consumptieprijsindex wordt nog
een ander indexcijfer afgeleid, de gezondheidsindex. Dit cijfer wordt berekend sedert januari 1994 (ingevoerd
bij koninklijk besluit van 24 december
1993). De waarde van dit indexcijfer
wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van de consumptieprijsindex te halen, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht

of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG. De gezondheidsindex wordt onder meer gebruikt voor de
indexering van de huurprijzen.
De afgevlakte gezondheidsindex, kortweg ook afgevlakte index genoemd (=
de gemiddelde waarde van de gezondheidsindexen van de 4 laatste maanden), is de basis voor de indexering
van pensioenen, sociale uitkeringen
en sommige lonen en wedden. De indexaanpassing van overheidswedden en
sociale uitkeringen gebeurt wanneer de
afgevlakte index een bepaalde waarde
overschrijdt, de zogenaamde spilindex.
Om een indexsprong van 2% te realiseren (vastgelegd in de wet tot verbetering
van de werkgelegenheid van 23 april
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Wat is de rol van de
Indexcommissie en de
minister van Economie

Hoe meet de CPI
inflatie?
De CPI is een maandelijks indexcijfer
dat uitdrukt hoe de prijsverhouding is
ten opzichte van een bepaald referentiejaar. De huidige referentiewaarde van
de consumptieprijsindex is het gemiddelde van 2013 dat gelijk gesteld werd
aan 100. Dus elk indexcijfer drukt momenteel de waarde uit waarmee prijzen
zijn gewijzigd ten opzichte van het ge-
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2015) werd de afgevlakte gezondheidsindex tijdelijk geblokkeerd op het niveau
van maart 2015 (gelijk aan 100,66). De
afgevlakte gezondheidsindex werd vanaf april 2015 vervolgens verminderd met
2%. Vanaf het moment dat de verminderde afgevlakte gezondheidsindex (ook wel
de referentie index genoemd) opnieuw
met 2% steeg of anders gezegd de waarde van 100,66 overschreed, stopte de indexblokkering. Dit was het geval in april
2016. De afgevlakte (gezondheids)index
wordt vanaf april 2016 op dezelfde wijze berekend als de referentie index en is
dan ook gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de gezondheidsindex van
de laatste 4 maanden vermenigvuldigt
met een factor 0,98.

middelde in 2013. Zo was de consumptieprijsindex in januari 2017 gelijk aan
104,28. Dit wil zeggen dat de prijzen in
januari 2017 gemiddeld met 4,28% gestegen zijn ten opzichte van 2013.
Inflatie op basis van de consumptieprijsindex wordt uitgedrukt als de
waarde waarmee prijzen gemiddeld
gewijzigd zijn ten opzichte van dezelfde maand één jaar voordien. Zo was de
inflatie in januari 2017 gelijk aan 2,65%.
Gezien het verschil in concept tussen
inflatie en indexniveau kunnen beide
een omgekeerde evolutie kennen. Zo
kan het indexniveau dalen terwijl de inflatie stijgt. Een voorbeeld hiervan zijn
vliegtickets, de index hiervan zal dalen
in september ten opzichte van augustus omdat tickets goedkoper worden
na de zomervakantie. Echter kan de

inflatie in september toenemen in vergelijking met de opgetekende inflatie
in augustus. Dit kan indien de prijzen
in september dit jaar sterker gestegen
zijn ten opzichte van september vorig
jaar dan ze gestegen waren in augustus dit jaar ten opzichte van augustus
vorig jaar.

Wat betekent de impact
op en de bijdrage tot
de inflatie van een

bepaalde productgroep?
Een impact op inflatie toont de wijziging op inflatie door het opnemen van
die productgroep in de berekening van
de CPI, dit wordt bekomen door het
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verschil te nemen van de totale inflatie
en de inflatie zonder de productgroep in
kwestie.
De impact neemt niet alleen het gewicht van de productgroep in rekening, maar ook of de inflatie van de
productgroep hoger of lager is dan
deze van het geheel aan bestedingen (globale CPI). De impact op de
inflatie geeft dan ook weer hoeveel
hoger of lager de gepubliceerde totale inflatie zou zijn door toevoeging

van de betreffende productgroep in
de berekening van de CPI. Een productgroep waarvan de inflatie lager
is dan deze van de totale inflatie zal
normalerwijze een negatieve impact
hebben op de inflatie, de impact van
een productgroep waarvan de inflatie groter is dan deze van de totale
bestedingen zal normalerwijze een
positieve impact hebben op de inflatie. De impact van een productgroep
waarvan de inflatie gelijk is aan deze
van de totale bestedingen (bijvoorbeeld indien de prijs van een pro-

Figuur 2: Impact op de inflatie van de 12 hoofdgroepen (januari 2017)

Impact in procentpunt

duct geïndexeerd zou worden met de
totale inflatie) is logischerwijze dan
ook nul. De som van de impacts van
alle productgroepen zal dicht tegen
nul liggen, maar heeft verder geen
enkele relevantie. Figuur 2 toont
de impact in procentpunt op inflatie voor 12 hoofdgroepen in januari
2017.
De bijdrage tot de inflatie van een
bepaalde productgroep geeft weer
hoeveel van de verandering van de
totale bestedingen te wijten is aan
de prijsverandering van deze productgroep. In tegenstelling tot de
impact op inflatie hangt de bijdrage op inflatie niet af de prijsevolutie van andere productgroepen. Hoe
groter het gewicht (en hoe groter de
prijswijziging) hoe hoger dan ook de
bijdrage tot inflatie zal zijn. De som
van alle bijdragen op de inflatie is
gelijk aan de inflatie van de totale
bestedingen (totale inflatie). Productgroepen met positieve inflatie
hebben een positieve bijdrage op de
inflatie, deze met een negatieve inflatie hebben een negatieve bijdrage
op de inflatie. Figuur 3 toont de bijdrage op de inflatie van de 12 hoofdproductgroepen.
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Bijdrage in procentpunt

Tabel 5: Voorbeeld berekening impact op inflatie
Gewicht
2016
Aggregaat A
Aggregaat B
Aggregaat C
Totaal

0,30
0,40
0,30
1,00

Index
dec/15

Index
dec/16

100
100
100
100

104
105
106
105

Impact op
inflatie
dec/16
-0,43%
0,00%
0,43%
n.v.t.

De berekening van de impact op en
bijdrage tot inflatie wordt weergegeven in onderstaande tabellen. Ter vereenvoudiging wordt een berekening
geïllustreerd waarbij de gewichten
en het aantal aggregaten stabiel zijn
gedurende de ganse periode. In beide voorbeelden zijn de gewichten en
de indexevoluties van de aggregaten
identiek.
De totale inflatie van de drie aggregaten is gelijk aan 5,00%, dit komt overeen met de prijsevolutie van aggregaat
B, waardoor de impact op de inflatie van dit aggregaat gelijk is aan nul
aangezien de impact op inflatie gelijk
is aan het verschil tussen de totale inflatie en de inflatie zonder dit aggregaat. De impact van aggregaat A is het
tegenstelde van deze van aggregaat C,
dit komt omdat beide aggregaten eenzelfde gewicht hebben en beide 1 indexpunt verschillen met het totale indexniveau.
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Tabel 6: Voorbeeld berekening bijdrage tot inflatie
Gewicht
2016
Aggregaat A
Aggregaat B
Aggregaat C
Totaal

0,30
0,40
0,30
1,00

De bijdragen worden bekomen door het
gewicht te vermenigvuldigen met de ratio van het verschil tussen december
2016-december 2015 en de globale index
in december 2015. Wat de bijdrage tot
de inflatie betreft heeft aggregaat B de
grootste bijdrage, voornamelijk omwille
van het hoge gewicht aangezien aggregaat C de sterkste prijsevolutie kent. Aggregaat A heeft logischerwijze de kleinste
bijdrage, het gewicht is identiek aan dat
van aggregaat C, maar het indexniveau
is lager. De som van de verschillende bijdragen geeft de totale inflatie.

Wat zijn scannerdata of
kassascangegevens ?
Scannerdata werden vanaf 2015
gefaseerd geïntegreerd in de CPI,
met een ruime integratie voor 70

Index
dec/15

Index
dec/16

100
100
100
100

104
105
106
105

Bijdrage op
inflatie
dec/16
1,20%
2,00%
1,80%
5,00%

productgroepen in januari 2016.
Met ‘scannerdata’ worden de kassascangegevens van supermarkten
bedoeld, geaggregeerd tot op productniveau. Het zijn dus niet de individuele kassatickets per klant. Momenteel ontvangt de administratie
wekelijks van de drie grootste supermarktketens deze geaggregeerde verkoopgegevens op productniveau, dus per streepjescode. Het is
alvast de bedoeling om ook om ook
het aantal ketens dat scannerdata
aanlevert uit te breiden. De voordelen van scannerdata ten opzichte
van de oude methode (enquêteurs
die lokaal in supermarkten de prijzen gingen opvolgen) wordt hierna
verduidelijkt.

Wat zijn de voordelen
van het gebruik van
scannerdata ?

De nauwkeurigheid van de CPI wordt
verbeterd, aangezien met scannerdata
op productniveau, dus per streepjescode,
informatie beschikbaar is over het aantal
verkochte eenheden en omzet. Aldus kan
per product voor elke maand een gemiddelde prijs berekend worden. Dit gebeurt
door per streepjescode de omzet te delen
door het aantal verkochte eenheden.
Het is dus niet langer nodig om het prijsindexcijfer voor een productgroep te baseren op een beperkt aantal producten
waarvan een inschatting dient te worden
gemaakt naar representativiteit ervan
voor de gehele groep. De nieuwe werkwijze leidt tot een indexcijfer dat nauwer
aansluit bij het werkelijke consumptiegedrag. Voor de overige supermarktketens
en kleinhandelaars waarvan momenteel
nog geen scannerdata worden ontvangen, blijven gedeeltelijk klassieke prijswaarnemingen in de winkels noodzakelijk om een betrouwbaar beeld te krijgen
van de totale prijsevolutie in België.
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Een eenvoudig voorbeeld illustreert dit.
In de groep ‘suiker’, volgde men tot eind
2015 de prijsevolutie voor één product
(weliswaar voor verschillende merken en
verschillende verkooppunten), namelijk
de kristalsuiker in een verpakking van 1
kg. Vanaf januari 2016 volgt men de prijsevolutie van alle suikersoorten en verpakkingen, die een representatief verkoopcijfer halen. Hetgeen betekent dat,
naast de prijsevolutie voor kristalsuiker,
ook de prijsevolutie van klontjessuiker,
rietsuiker, kandijsuiker, bruine suiker,
poedersuiker, vloeibare suiker ...opgemeten wordt en verrekend wordt onder de
deelindex voor ‘suiker’. En dit in verschillende verpakkingen (250 g, 500 g, 750 g, 1
kg, …). Het is duidelijk dat deze werkwijze
de representativiteit van het prijsindexcijfer voor de betreffende groepen sterk ten
goede komt.

duct (bv. een blikje limonade van 33 cl
van merk A in supermarkt X) in een bepaalde maand ten opzichte van de prijs
in de voorafgaande maand bevatten.
Steeds worden zowel eerste-prijs-producten, producten van het huismerk
en merkproducten in de index gevolgd,
voor zover ze een representatieve verkoop halen in de beschouwde periode.

Wordt de CPI bij het

Tabel 3: Productgroepen waarvoor vanaf januari 2017 scannerdata gebruikt worden

Het is echter een vaak voorkomende
misvatting dat door het gebruik van
scannerdata bij een toenemend verbruik
van bijvoorbeeld goedkopere producten
ten koste van duurdere producten, de
index zou dalen of in het omgekeerde
geval zou stijgen. De wijzigingen in consumptiegedrag zullen de gemeten prijsevolutie niet beïnvloeden. Op productniveau (niveau van de streepjescodes)
wordt immers geen rekening gehouden

met verkochte volumes of omzetcijfers
bij de aggregatie van de verschillende
producten tot een indexcijfer voor een
productgroep. Het aggregaat is dus een
ongewogen meetkundig gemiddelde.

Voor welke
productgroepen worden
scannerdata gebruikt ?

Het betreft producten die courant in supermarktketens aangekocht worden.
Vanaf januari 2017 worden bijkomend 3
productgroepen gevolgd met scannerdata. Het betreft kleine toebehoren voor
huis en tuin, schrijfwaren en tekenartikelen. De in totaal 73 productgroepen zijn
samen goed voor 23% van het gewicht
van de indexkorf (tabel 3)

gebruik van scannerdata

COICOP

Omschrijving

beïnvloed door wijzigend

01
02
05.5.2.2
05.6.1
09.3.4.2
09.5.4.1
09.5.4.9
12.1.3

Voeding en niet-alcoholische dranken
Alcoholische dranken en tabak
Kleine toebehoren voor het huis en de tuin
Niet-duurzame huishoudartikelen
Artikelen voor huisdieren
Papierartikelen
Materiaal om te schrijven en te tekenen
Producten voor lichaamsverzorging
Totaal

aankoopgedrag ?

Het prijsindexcijfer op basis van scannerdata zal, net zoals voorheen, steeds
de prijsevolutie van een identiek pro-

Gewicht
2017
16.4%
2.5%
0.3%
1.1%
0.7%
0.1%
0.2%
1.7%
23.0%
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In welke mate gebeuren
er nog klassieke
prijsopnames in de
winkels voor de hierboven
vermelde groepen?

De

Gezien Statistics Belgium momenteel
nog niet beschikt over scannerdata van
hard discounters, gebeuren in die winkels nog klassieke prijsopnames. Verder
worden de scannerdata aangevuld met
klassieke prijsopnames bij bakkers, slagers en vishandels voor wat de voeding
betreft. De aggregatie van de prijsopnames gebeurt op basis van het aankoopgedrag van de consument, zoals dit in het
huishoudbudgetonderzoek wordt opgetekend. Uiteraard vinden ook nog prijs-
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opnames plaats voor de niet-voeding bij
andere winkelketens, dan deze waarvoor
men over scannerdata beschikt.

Wat is de
geharmoniseerde
consumptieprijsindex

?

Naast de nationale consumptieprijsindex
(CPI) berekent de AD Statistiek - Statistics
Belgium ook een Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex (Harmonized Index of Consumer Prices, HICP). De
HICP maakt een vergelijking tussen de
inflatiegraden van de lidstaten van de Europese Unie mogelijk. De toegepaste bestedingsoptiek3 en methoden zijn daartoe zo goed mogelijk gecoördineerd en in
Europese regelgeving vastgelegd. De uitkomsten van de CPI en de HICP zijn niet
gelijk. Dat komt vooral door een andere
weging en samenstelling van het pakket
goederen en diensten waarop deze indices zijn gebaseerd.
Tevens wordt de HICP gebruikt door de
Europese Centrale Bank voor haar monetair beleid en als inflatiemaatstaf voor
België en onze buurlanden in de verslagen van het Prijzenobservatorium.

Verder wordt de HICP gebruikt om te
bepalen in hoeverre een lidstaat voldoet
aan de inflatiecriteria bepaald in het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat
berekend wordt als het gemiddelde van
de inflatiepercentages van de drie best
presterende lidstaten voor wat betreft
prijsstabiliteit (d.w.z. met de laagste inflatie) en vervolgens vermeerderd wordt
met 1,5 procentpunt.
Enkele verschilpunten tussen de HICP
en de huidige CPI:
• De weging van het pakket aan
goederen en diensten in de HICP
is sinds 2010 hoofdzakelijk gebaseerd op de Nationale Rekeningen
(NR). In de NR worden de totale
bestedingen gepubliceerd binnen
een stelsel van samenhangende statistieken. Op de lagere gedetailleerde niveaus wordt in de
HICP gebruikt gemaakt van het
huishoudbudgetonderzoek aangezien de NR onvoldoende informatie bevatten op de lagere niveaus.
De CPI gebruikt hoofdzakelijk het
huishoudbudgetonderzoek op alle
niveaus. Vóór 2010 was de weging
in de HICP eveneens gebaseerd op
het huishoudbudgetonderzoek.
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• De referentiepopulatie van de HICP
is privé huishoudens (incl. buitenlandse toeristen in België) en bewoners in institutionele huishoudens
(o.a. rusthuizen en instellingen).
Voor de CPI is dit momenteel privé
huishoudens met een referentiepersoon onder een maximale leeftijd.
• In de HICP wordt een binnenlands bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn
bestedingen gedaan in België door
de referentiepopulatie. Sommatie van
deze bestedingen geeft consistente
Europese bestedingen zonder dubbeltelling. Voor de CPI wordt een nationaal
bestedingsconcept gehanteerd, dit zijn
bestedingen gedaan door de referentiepopulatie ongeacht de locatie.
• Voor de HICP wordt geen seizoenscorrectie toegepast, voor de
CPI wordt dit gedaan voor buitenlandse reizen en vakantiedorpen.
• De solden worden in de CPI gespreid
over telkens 6 maanden, in de HICP
worden deze in de maand opgenomen waarin deze plaatsvinden.
• Voor huisbrandolie wordt de huidige
prijs gebruikt in de berekening van
de HICP. In de berekening van de CPI
wordt een gewogen 12-maandelijks
gemiddelde gehanteerd.

Wat is de geharmoniseerde
consumptieprijsindex met

constante belastingsvoet?
Een afgeleide index van de HICP is de
geharmoniseerde consumptieprijsindex met constante belastingvoet (Harmonized Index of Consumer Prices at
Constant Tax Rates, HICP-CT).

De HICP-CT wordt op dezelfde wijze berekend als de gewone HICP, echter worden in deze index de prijzen berekend op
basis van constante belastingtarieven.
Deze index geeft dan ook de theoretisch
potentiële impact weer van wijzigingen in
de indirecte belastingtarieven (zoals de
BTW of accijnzen) op de gemeten inflatie.
Het betreft hier echter een theoretische
impact omdat verondersteld wordt dat de
belastingwijzigingen meteen en volledig
worden doorgerekend in de prijzen die
door consumenten betaald worden.

Figuur 4: Vergelijking inflatie HICP & HICP-CT

consumptieprijsindex
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Nota’s
1

AD- Statistiek - Statistics Belgium 

2

Opgericht door K.B van 22 december 1967 en gewijzigd door K.B. van 30 juli 1985 

3

Onder bestedingsoptiek dient verstaan te worden: welke uitgaven in rekening genomen dienen te worden, welke bron als
primaire input dient voor het wegingsschema, alsook wat de referentiepopulatie is voor deze bestedingen. 

indicateurs clés

Focus sur l’économie belge :

FOCUS sur l’économie belge :
indicateurs clés

Analyse clôturée au 6 mars 2017
• Seule la demande intérieure hors stocks a soutenu la croissance
économique au quatrième trimestre de 2016 (en glissement trimestriel). Ainsi, les investissements et plus particulièrement les
investissements des entreprises ont alimenté l’activité économique
à hauteur de 0,3 point de pourcentage contre une contribution négative au trimestre précédent (-0,3 point de pourcentage). Les dépenses de consommation publique ont également contribué à la
croissance au cours de ce même trimestre, à hauteur de 0,1 point
de pourcentage, tout comme les dépenses de consommation privée mais de façon moins soutenue, leur contribution revenant de
0,2 point de pourcentage au troisième trimestre à 0,1 point de pourcentage au quatrième trimestre de 2016 ;

04
• Selon l’ICN, au quatrième trimestre de 2016, le PIB a progressé, à
un an d’écart, de 1,2 %. Il s’agit du quatorzième trimestre consécutif de croissance positive. Le PIB a ainsi crû de 1,2 % sur l’ensemble de l’année 2016 après une progression de 1,5 % en 2015 ;
• Mesurée à un trimestre d’écart, l’augmentation de l’activité économique a atteint 0,5 % au cours du quatrième trimestre de 2016, ce
qui représente une nette accélération du rythme de croissance par
rapport au trimestre précédent (+0,2 %) ;

• La demande extérieure n’a pas alimenté la croissance du PIB au
quatrième trimestre de 2016. En effet, bien qu’en accélération, les
exportations et les importations ont contribué toutes deux pour 1,8
point de pourcentage à la croissance du PIB portant ainsi la contribution des exportations nettes à 0 point de pourcentage (après une
contribution négative de 0,1 point de pourcentage au troisième trimestre) ;
• En février 2017, la confiance des chefs d’entreprise a reculé après
quatre mois de hausse consécutive ;
• La confiance des ménages s’est installée en janvier 2017 à son niveau le plus élevé depuis mai 2011 pour ensuite se replier légèrement en février.
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Contribution des principales composantes à l'évolution du PIB (ICN) (en point de %, t/t-4)
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• L’activité dans la construction s’est affaiblie légèrement au quatrième trimestre de 2016, revenant de 3,3 % de hausse au troisième trimestre à 2,7 % et contribue toujours positivement à la
croissance économique mais de manière moins marquée (+ 0,1
point de pourcentage contre + 0,2 point de pourcentage au trimestre précédent) ;
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0,2

-0,2

• Au quatrième trimestre de 2016, l’activité dans l’industrie a
connu un nouveau ralentissement, et ce pour la quatrième fois
consécutive (+0,4 % à un an d’écart contre +1,4 % au trimestre
précédent). Dès lors, la contribution de l’industrie à la croissance économique s’est affaiblie, revenant de 0,2 point de pourcentage au troisième trimestre de 2016 à 0,1 point de pourcentage au trimestre suivant ;

Croissance du PIB

• À un an d'écart, le PIB a crû de 1,2 % au quatrième trimestre de
2016, soit en légère diminution par rapport à la croissance observée
au trimestre précédent (1,3 %). Sur l’ensemble de l’année 2016, le
PIB a progressé de 1,2 % à un an d’écart après une croissance de
1,5 % en 2015 ;

• Enfin, la croissance dans les services s’est montrée très robuste au quatrième trimestre de 2016 (+1,3 % à un an d’écart
contre +1,1 % au troisième trimestre). L’apport des services à
la croissance du PIB a été de 0,9 point de pourcentage, compensant ainsi la moindre contribution observée pour l’industrie
manufacturière et la construction au cours du quatrième trimestre de 2016.
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• L’inflation totale en Belgique, mesurée sur la base de l’IPCH, a progressé au quatrième trimestre de 2016 (+2 %) par rapport à l’inflation enregistrée au trimestre précédent (+1,9 %). Il s’agit de l’accélération la plus rapide relevée depuis le quatrième trimestre de
2012 et de la septième accélération consécutive ;
• Ce nouveau renchérissement des prix s’explique par une inflation positive des produits énergétiques (+0,5 point de pourcentage). Une telle
hausse n’avait plus été observée depuis le troisième trimestre de 2012 ;
• La contribution à l’inflation positive des produits alimentaires non
transformés est restée stable entre le troisième et le quatrième
trimestre de 2016, à hauteur de 0,2 point de pourcentage, tandis
que la contribution des produits alimentaires transformés, des
biens industriels et des services a diminué au quatrième trimestre
de 2016. Avec 0,8 point de pourcentage en moyenne, les services
restent le principal contributeur à l’inflation totale ;
• Sur l’ensemble de l’année 2016, l’inflation a été supérieure à celle
des trois dernières années avec un taux moyen de 1,77 %. Encore
une fois, les services ont joué le rôle du principal contributeur à
l’inflation, à hauteur de 0,93 point de pourcentage.

• Mesurée à un an d’écart, les exportations de biens (en quantité) se
sont redressées au cours de l’année 2016. Elles enregistrent toutefois une décélération au troisième trimestre de 2016, revenant de
12,3 % de hausse au deuxième trimestre à 8,5 % au troisième trimestre. En novembre, les exportations, mesurées par la moyenne
mobile sur trois mois, se sont améliorées (9,2 % à un an d’écart) ;
• A chaque trimestre de 2016, la production dans l’industrie manufacturière a crû plus rapidement à un an d’écart que lors des trimestres correspondants de 2015. Au quatrième trimestre de 2016,
la croissance de l’activité industrielle s’est accélérée à 4,1 % (à
un an d’écart) contre 2 % au troisième trimestre, soit la plus forte
hausse enregistrée depuis le deuxième trimestre de 2014 ;
• En décembre 2016, le niveau de la production dans l’industrie
manufacturière a d’ailleurs atteint un plus haut depuis 2008. La
tendance est haussière depuis octobre 2016. Pour l’ensemble de
l’année 2016, les niveaux moyens de la production et des exportations ont excédé les niveaux moyens observés durant la période
2008-2015.
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• Les exportations totales ont progressé de 6,1 % au cours des onze
premiers mois de 2016 par rapport à la même période de l’année
précédente. Cette hausse est attribuable à la fois aux exportations
extra-UE qui se sont accrues de 8,7 % en glissement annuel et aux
exportations intra-UE qui ont également augmenté à hauteur de
5,1 % sur la même période ;
• Nos importations s’inscrivent aussi légèrement en progression sur les
onze premiers mois de 2016 (+3,5 % à un an d’écart), principalement
sous l’effet du redressement des importations extra-UE (+6,1 %) et dans
une moindre mesure de l’accroissement des importations intra-UE qui
connaissent une hausse de 2,2 % sur la période considérée ;
• Ce résultat traduit une augmentation de 5,6 milliards de la balance
commerciale sur les onze premiers mois de 2016 par comparaison à la même période de 2015, pour atteindre un excédent de 4
milliards d’euros sur cette même période. Sur l’ensemble de la
période considérée (2008-2016 M11), la balance commerciale cumulée est pour la première fois excédentaire ;
• En moyenne, sur les onze premiers mois de l’année, les échanges
commerciaux de la Belgique se sont essentiellement réalisés avec
les pays de l’Union européenne, ceux-ci couvrant 70 % de ses exportations et de 69 % de ses importations.

• Au troisième trimestre de 2016, le taux d’emploi poursuit la hausse
initiée au trimestre précédent, passant de 62,0 % à 62,2 % en augmentation de 0,2 point de pourcentage par rapport au trimestre
précédent et de 0,1 point de pourcentage à un an d’écart ;
• Après avoir observé une baisse au deuxième trimestre de 2016
et une stagnation au troisième trimestre de 2016 par rapport au
trimestre précédent avec un taux de 7,9 %, le taux de chômage
(données brutes) s’est à nouveau inscrit à la baisse au quatrième
trimestre de 2016 avec un taux de 7,7 %, en diminution de 0,2 point
de pourcentage à un trimestre d’écart et de 1,0 point de pourcentage en glissement annuel ;
• Au quatrième trimestre de 2016, le taux de chômage des jeunes
de moins de 25 ans a enregistré une évolution plus favorable, revenant de 21,8 % au troisième trimestre de 2016 à 21,3 %, soit en
diminution de 0,5 point de pourcentage par rapport au trimestre
précédent et de 4,1 points de pourcentage en glissement annuel.
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• La dette publique s’est élevée à 105,8 % du PIB en 2015 contre
106,5 % en 2014. Ce recul de la dette constitue le premier retrait
depuis 2007 ;

• Au quatrième trimestre de 2016, 22.784 nouvelles entreprises ont
été créées, ce qui constitue une augmentation de 5,1 % en glissement annuel ;

• Après une amélioration en 2013, le solde de financement des administrations publiques n’a cessé de se détériorer pour atteindre
-3,1 % du PIB en 2014 (contre -3 % en 2013). En 2014, le solde budgétaire a donc dépassé le seuil de Maastricht de -3 %. Néanmoins,
en raison de « facteurs pertinents », la Commission européenne a
recommandé de ne pas enclencher la procédure de déficit excessif ;

• Ces nouvelles entreprises représentent pour 86,2 % des primo-assujettissements (dont 48,1 % de personnes physiques et 38,2 % de
personnes morales) et pour 13,8 % des ré-assujettissements (dont
10,8 % de personnes physiques et 3,0 % de personnes morales) ;

• En 2015, le solde de financement s’est amélioré de 0,6 point de
pourcentage. Le recul du déficit conjugué à la baisse des taux d’intérêts a eu pour conséquence de réduire la charge d’intérêts de 0,3
point de pourcentage du PIB ;
• Le projet de plan budgétaire 2017 publié en octobre 2016 prévoit la
réalisation d’un équilibre structurel en 2018.

• A contrario, 15.699 entreprises ont cessé leurs activités au quatrième trimestre de 2016 (dont 63,4 % de personnes physiques et
36,6 % de personnes morales), soit un accroissement de cessation
d’activités de 7,3 % en glissement annuel ;
• Au quatrième trimestre de 2016, le solde « créations-cessations »
est positif et représente un solde net de créations de 7.085 entreprises, dont 48,9 % (ou 3.465) de personnes physiques et 51,1 %
(ou 3.620) de personnes morales. Ce solde s’inscrit à la baisse par
rapport au trimestre précédent (- 15,9 %), mais apparaît en augmentation à un an d’écart (+0,5 %).
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