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Synthèse :
Le Baromètre de la société de l’information est devenu au fil des ans une
publication de référence pour le suivi et
l’évaluation des progrès de notre pays
en matière de société de l’information
et de technologies de l’information et
de la communication (TIC). L’article
met en exergue quelques points saillants du Baromètre de la société de
l’information 2017 regroupés autour de
3 thématiques distinctes. Il n’existe pas
de lien direct ou de fil rouge entre ces
thématiques. Celles-ci ont été choisies
soit en fonction de l’importance qu’elles
revêtent dans le processus de développement de la société de l’information
soit en raison du fait que la thématique
était traitée pour la première fois dans
la publication.
La Belgique se distingue par la qualité
de ses infrastructures de télécommunications, tant au niveau de la densité que de la performance de celles-ci.

Notre pays pâtit toutefois d’une faible
pénétration de l’internet mobile et de
tarifs relativement élevés ; en particulier pour les offres combinées de plusieurs services de télécommunications.
En matière de start-ups, la Belgique
comptait 3.119 start-ups en 2011. La majorité de celles-ci sont regroupées dans 3
secteurs d’activité : le Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles,
les Activités juridiques, comptables, de
gestion, d’architecture, d’ingénierie, de
contrôle et d’analyses techniques et la
Construction. L’exercice qui a été mené
a permis de révéler les limites de l’utili-

sation de la statistique publique pour appréhender le phénomène de start-ups.
La troisième thématique abordée porte
sur les compétences numériques. De
manière générale, les Belges disposent
d’une meilleure maîtrise des compétences numériques que le moyenne de
l’UE. Les hommes démontrent de meilleures capacités que les femmes pour
les compétences avancées. Au niveau
des spécialistes en TIC, les entreprises
belges, à l’instar d’autres pays de l’UE,
rencontrent des difficultés croissantes à
recruter ce genre de profils, ce qui tend à
confirmer l’existence d’une pénurie pour
ces métiers.
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Connectivité et
infrastructures
La qualité et la densité des infrastructures de communications électroniques constituent un véritable atout

de la Belgique pour son positionnement dans la société et l’économie
numériques. En effet, notre pays dispose d’un réseau fixe qui présente
trois atouts majeurs ; il repose sur des
technologies avancées qui permettent
d’offrir des débits très élevés ; il est
dédoublé puisqu’il se décline en une

Graphique 1 : Taux de couverture (en % de la population) à la large bande
fixe de type NGA, juin 2016
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Source : Broadband coverage in Europe, studies for the EC by IHS and Point Topic (2016
onwards, SMART 2016/0045LTE).

plateforme cuivre et une plateforme
câblée et il dispose d’une très forte
capillarité puisqu’il couvre la quasi-totalité de la population. Les indicateurs présentés ci-après permettent
d’étayer la bonne performance de la
Belgique.
Les réseaux d’accès de nouvelle génération (NGA) sont des réseaux fixes qui
permettent d’accéder à internet avec
des débits d’au moins 30 Mbps. Ils regroupent principalement les technologies suivantes : la fibre optique, le réseau cuivré de type VDSL1 et le réseau
câblé de type DOCSIS2 3.0. Près de 99%
de la population de Belgique peut voir
accès à une connexion de type NGA.
Notre pays occupe la deuxième position au sein de l’UE28 ; il est devancé
par Malte qui bénéficie à cet égard de
sa très faible superficie.
La Belgique domine largement le classement européen pour ce qui concerne
la proportion des abonnements internet fixes qui offrent un débit minimum
de 30 Mbps. Avec 88% des abonnements internet fixes qui offrent des
débits minimum de 30 Mbps, notre
performance est plus de deux fois supérieure à celle de la moyenne euro-
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péenne et largement meilleure que
celle de nos principaux voisins en l’occurrence, les Pays-Bas (77%), l’Allemagne (35%) et la France (24%).
Bien que notre infrastructure numérique soit particulièrement performante, le tableau n’est pas complè-

tement rose pour autant et il convient
de mettre en exergue trois points d’attention pour lesquels notre pays doit
intensifier ses efforts. : le développement de l’infrastructure pour l’internet
fixe ultra rapide (au moins 100 Mbps),
le taux de pénétration de l’internet
mobile à haut débit et les tarifs des

Graphique 2 : Nombre d’abonnements NGA (en % des abonnements
internet fixe à haut débit), juillet 2016
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Source : NGA (FTTH, FTTB, VDSL, Cable Docsis 3.0 and other NGA) subscriptions as a % of
total fixed broadband subscriptions, juillet 2016, COCOM

« packs », particulièrement le triple
play (offre groupée de trois services de
télécommunications à savoir, l’accès à
internet, la télévision numérique et la
téléphonie fixe ou mobile).
En ce qui concerne l’internet ultra rapide (débit d’au moins 100 Mbps), la
Belgique se maintient en 2016 à la
quatrième place de l’UE28. En effet,
37% des abonnements internet portent
sur des débits d’au moins 100 Mbps
ce qui est en soi une performance
très appréciable et a fortiori au vu de
l’augmentation de 11 points de pourcentage de ce taux par rapport à 2015.
Cependant, la différence avec les pays
qui nous devancent est relativement
importante ; ce taux étant de 57% en
Roumanie, 50% en Suède et 48% en
Lettonie. Par conséquent, il subsiste
une marge de progression pour notre
pays.
Il est évident que les débits devront
être de plus en plus importants afin
de couvrir les besoins grandissant en
bande passante. Les consommateurs
utilisent un nombre croissant de services et applications numériques qui
requièrent des débits importants : services de streaming audio ( Deezer, Sop-
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tify…) ; télévision et vidéo (par exemple
Neflix, et Youtube), services de téléphonie sur internet (tels que Skype,
WhatsApp), télévision connectée, jeux
vidéo en ligne… Ils deviennent de plus
en plus eux-mêmes fournisseurs de
contenu et ont donc davantage besoin
également d’un bon débit ascendant
(ou upload) afin par exemple de partager des photos et vidéos sur les réseaux sociaux ou de sauvegarder des
fichiers volumineux dans le Cloud. Par
ailleurs, le nombre d’appareils au sein
des foyers qui sont connectés simultanément se multiplient : ordinateurs,
smartphones, tablettes, lecteurs BluRay SmartTV, consoles de jeux. Cette
tendance va même s’intensifier à
mesure que les objets connectés domestiques (frigos et autres appareils
électroménagers, domotique…) se développeront.
Les opérateurs câblés belges ont massivement investi ces dernières années
dans leurs infrastructures au point que
la majorité de leurs réseaux respectifs
sont déjà compatibles avec la norme
DOCSIS 3.0 qui permet des débits
(théoriques) descendant de 1 Gbps.
Cette stratégie de montée en débit des
opérateurs câblés a incité l’opérateur

historique, Proximus, à réagir en annonçant en décembre dernier un projet
d’investissement de 3 milliards d’euros
dans les dix prochaines années en vue
d’accélérer le déploiement de la fibre
optique en Belgique. Ce projet devrait
permettre à terme d’amener la fibre
optique à plus de 85% des entreprises
et 50% des foyers. Les zones urbaines

à forte densité seront à terme intégralement couvertes par la fibre optique. Le déploiement démarrera dès
le début de l’année 2017 dans 6 villes
du pays : Bruxelles, Anvers, Charleroi,
Gand, Namur et Roulers.
En matière de pénétration de l’internet mobile à haut débit, la Belgique

Graphique 3 : Taux de pénétration de l’internet mobile à haut débit,
juillet 2016 (nombre d’abonnements par 100 habitants)
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Source: Mobile broadband penetration, juillet 2016, COCOM
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continue à faire pâle figure. En effet,
il ressort du graphique 3 que ce taux
n’est que de 67,8% d’après les dernières données disponibles, ce qui
nous place en queue de peloton européen (23ème position), loin derrière la
moyenne de l’UE28 (83,9%) ainsi que
nos principaux voisins. Bien que ce
taux soit en constante augmentation
depuis plusieurs années, nous ne parvenons pas à résorber notre retard, ce
qui indique que la majorité des pays
progressent plus vite. Si la couverture
du territoire a pu être en cause il y a
quelques années en raison d’un déploiement tardif du réseau 4G (particulièrement à Bruxelles), cela n’est
plus le cas et la couverture a fortement progressé ces deux dernières
années au point de positionner dorénavant notre pays dans la fourchette
haute de l’UE28. Il convient donc de
continuer à sensibiliser la population,
plus particulièrement les séniors, à
l’utilité de l’internet mobile.
Le troisième point d’attention pour la
Belgique en matière de connectivité
porte sur les tarifs relativement élevés
des packs multiple play, c’est-à-dire
les offres qui combinent une connexion
internet, la télévision numérique et le

téléphone fixe et/ou mobile. Ces offres
qui sont de plus en plus plébiscitées
par les clients (elles représentent de
loin la majorité des abonnements
souscrits) constituent désormais le
nerf de la guerre sur le marché résidentiel.
L’IBPT réalise régulièrement une comparaison de l’évolution des tarifs des
offres multiple play pratiqués en Belgique et dans les pays voisins (sur base
du tarif le moins cher). Les principales
conclusions de cette comparaison sont
résumées dans le tableau ci-dessous.
Il en ressort que les prix des offres des
opérateurs belges sont les plus élevés

de l’échantillon pour les vitesses très
élevées (>=100 Mbps) et les deuxième
plus chers pour les vitesses élevées (30
Mps < 100 Mbps). Pour les offres quadruple play, la Belgique n’est certes
pas la plus chère mais elle se situe
toutefois dans la fourchette haute des
prix. Par ailleurs le différentiel entre
les prix des offres en Belgique et la
moyenne pondérée des offres dans le
pays voisins est systématiquement en
défaveur de la Belgique3.
Dans son rapport annuel de 2016, l’Observatoire des prix a constaté une augmentation de 8,5% des offres triple play
en Belgique entre 2014 et 2016. Compte

Graphique 4 : Aperçu du prix mensuel pour les offres multiple-play, en
Belgique et dans les trois principaux pays voisins (tarifs août 2016)

Source : IBPT – Calculs Observatoire des prix – SPF Economie

L’évolution des
start-ups en Belgique
Les start-ups,
un catalyseur du
développement économique
et de l’innovation

Les start-ups constituent un axe important de la politique économique et plus
spécifiquement du développement de
l’entrepreneuriat et des PME. Les me-

sures d’encouragement et de facilitation
de la création de start-ups constituent
des priorités des agendas politiques
belge et européen. Au niveau européen,
l’initiative « Startup Europe » fait partie
intégrante du plan d’action « Entrepreneuriat 2020 » destiné à soutenir l’entrepreneuriat et à raviver l’esprit d’entreprise en Europe. Elle vise à renforcer
l’environnement des affaires pour les
entrepreneurs dans les domaines du
Web et des technologies de l’information
et de la communication (TIC).
En Belgique, le gouvernement fédéral
a mis en place en 2015 un « plan Startup » visant à encourager les jeunes
entreprises qui se lancent dans des
secteurs innovants ou qui investissent
dans le numérique. Il est axé autour de
quatre mesures phares :

Le taux de création de start-ups constitue l’une des manifestations du dynamisme d’une économie. Il témoigne de
la dynamique entrepreneuriale et de
la vigueur de l’esprit d’entreprise au
sein d’un pays. En outre, il est étroitement lié aux capacités de Recherche &
Développement (R&D) et d’innovation
d’une économie étant donné qu’une
part importante des start-ups créées
repose sur des produits, services ou
technologies innovants.
C’est dans ce contexte que le SPF
Économie a initié une étude exploratoire visant à mesurer la création et
le développement des start-ups en
Belgique en s’appuyant sur les données publiques issues de la direction
générale Statistics Belgium du SPF
Économie.

1. un cadre fiscal préférentiel de type
tax shelter pour les start-ups ;
2. un cadre fiscal plus intéressant
pour le crowdfunding ;
3. un coût salarial moindre pour les
jeunes entrepreneurs ;
4. une déduction unique pour investissements dans le numérique.

© barameefotolia - Fotolia.com
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tenu du faible taux d’attrition4 (14%) auprès des abonnés à ces offres, les opérateurs pourraient être incités à maintenir des prix élevés en tablant sur l’inertie
des consommateurs. Cette situation est
amenée à évoluer avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, de la nouvelle
réglementation « Easy switch » qui facilitera nettement le changement d’opérateur. « Easy switch »5 permettra aux
consommateurs de changer facilement
d’opérateur double ou triple play sans
interruption de service puisque c’est
le nouveau fournisseur qui prendra en
charge toute la procédure de transition,
sur le plan administratif et technique

La première difficulté a été de circonscrire le concept de start-up. En effet,
il n’existe pas de définition harmonisée d’une start-up que ce soit aux niveaux belge ou européen et international. Certains lient ce concept au fait de
créer une nouvelle société alors que
d’autres l’associent aux entreprises
innovantes dans des secteurs particuliers tels que le numérique. Un passage
en revue des définitions ou éléments de
définition existants permet de se rendre
compte de la grande hétérogénéité de
ce concept. Citons à titre d’exemples :
• Plan Start-Up fédéral : il concerne les
PME et les micro-entreprises dont
l’existence est inférieure à 4 ans.

• Startup Europe : il s’agit d’une initiative de la Commission européenne
qui porte sur les start-ups des TIC
et de l’internet.
• INSEE (France) : les start-ups sont
considérées comme des micro-entreprises (< 10 personnes et chiffre
d’affaires annuel ou bilan <=10 millions d’euros).
• European Startup Monitor (European
Startup Network) : une start-up est
définie par 3 caractéristiques principales : l’entreprise doit avoir moins de
10 ans, démontrer une croissance significative du nombre d’employés et/
ou du chiffre d’affaires et reposer sur
des technologies ou un modèle économique innovants.

La définition d’une start-up retenue
dans le cadre de notre analyse repose sur les critères cumulatifs suivants :
• Être une micro ou petite entreprise ;
• nouvellement créée ;
• dont la constitution date de moins
de 4 ans ;
• qui a réalisé une augmentation de
capital de 50.000 euros minimum
sur une période de 4 ans ;
• dont le chiffre d’affaires annuel a
été de 25.000 euros au moins une
fois sur la période de 4 ans.

• Région Wallonne : le concept de
jeune entreprise innovante couvre
les entreprises ayant moins de 6
ans d’existence et dont les investissements en R&D représentent
au minimum 15% des dépenses de
fonctionnement.
• L’OCDE ne définit pas les start-ups
mais parle d’entreprises à forte
croissance, mesurée par l’évolution
du chiffre d’affaires ou de l’emploi.

© peshkova - Fotolia.com
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Définition d’une start-up
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Les deux derniers critères servent de
filtres pour ne retenir que les startups qui démontrent une activité et une
croissance réelles sur la période des 4
ans.
Les critères d’exclusion6 du Plan fédéral Start-Up s’appliquent également dans le cadre de cette définition.

Quelques grandeurs

01

économiques issues de l’étude
Le but de cette section n’est pas de
présenter l’ensemble des indicateurs
issus de l’étude mais d’en donner deux
exemples illustratifs. Pour une présentation plus exhaustive, le lecteur
pourra se reporter au Baromètre de la
société de l’information 2017.
Remarque liminaire : la dernière année d’observation est relativement
ancienne puisqu’elle porte sur 2011.
Cela peut paraître paradoxal, a fortiori dans l’univers des start-ups où
tout évolue très rapidement mais
s’explique par les critères retenus
pour la définition. En effet, deux cri-

tères (le capital et le chiffre d’affaires) doivent être observés sur une
fenêtre temporelle de 4 ans pour déterminer si les start-ups en question
respectent les seuils fixés dans la
définition. Les données statistiques
pertinentes les plus récentes issues
de la DG Statistics Belgium portent
sur l’année 2015. Par conséquent, il

convenait de remonter 4 années en
arrière pour déterminer si les startups créées en 2011 entrent en ligne
de compte par rapport à la définition.
Ainsi, il a fallu vérifier que l’évolution
du capital et du chiffre d’affaires entre
2011 et 2015 a bien été conforme aux
seuils respectifs de 50.000 euros et
25.000 euros.

Graphique 5 : Évolution du nombre de start-ups en Belgique
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Source : Statistics Belgium
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En 2011, la Belgique comptait 3.119
start-ups. Les petites entreprises sont
majoritaires avec 67% contre 33%

Graphique 6 : Principaux secteurs d’activité des start-ups actives – 2011
(en %)
Commerce ; réparation
d’automobiles et de motocycles
Activités juridiques, comptables, de
gestion, d’architecture, d’ingénierie,
de contrôle et d’analyses techniques

15,20

Construction
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pour les micro-entreprises. L’évolution entre 2008 et 2011 est favorable
avec une croissance du nombre de

23,53
Activités informatiques et services
d’information
Activités immobilières

2,37
2,98
4,30
4,42

Agriculture, sylviculture et pêche

Autres activités spécialisées,
scientifiques et techniques
Transports et entreposage

Source : Statistics Belgium

Pour des questions de lisibilité du graphique, seuls les dix premiers secteurs
ont été retenus.
Les trois branches d’activité qui regroupent les plus gros effectifs de
start-ups sont respectivement le Commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles (23,5%), les Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôle
et d’analyses techniques (19,3%) et la
Construction (9,4%). A elles trois, elles
représentent plus de la moitié des
start-ups (52,2 %).

Enseignements et limites de
l’exercice

Hébergement et restauration

Activités de services administratifs et
de soutien

start-ups de 21% sur la période d’observation.

5,29

19,27
6,54
6,70

9,39

L’étude sur les start-ups avait un caractère exploratoire dans la mesure
où l’exercice n’avait jamais été réalisé auparavant et a fortiori à partir de
données issues de la statistique publique. Elle a permis de dégager des
enseignements quant aux limites
d’un tel exercice. La première limite

Une autre limite porte sur la source des
données utilisées pour refléter l’évolution du phénomène de start-ups. Bien
que les statistiques officielles présentent l’avantage de la fiabilité et de la
représentativité, elles pâtissent d’une
certaine latence due au décalage entre
la collecte des données et leur diffusion. Pour rappel, les données les plus
récentes dans la base DBRIS datent de
2015. Par conséquent, les statistiques
officielles ne sont probablement pas
les mieux à même de refléter un phénomène aussi évolutif que les startups.
Par ailleurs, la plupart des start-ups
ne sont pas soumises, en raison de
leur petite taille, à l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon le

modèle complet. Elles déposent leurs
comptes annuels selon les modèles
abrégés ou micro ; modèles qui ne font
pas état de certaines variables économiques telles que les dépenses en
R&D. Cet indicateur qui ressort souvent dans les différentes définitions de
start-ups existantes ne peut donc être
correctement appréhendé au travers
des comptes annuels des entreprises.
Une autre limite tient à la classification
sectorielle des start-ups. Beaucoup de
start-ups sont actives dans des secteurs nouveaux ou en mutation et souvent hybrides (à cheval entre plusieurs
secteurs d’activité). On voit ainsi émerger des secteurs nouveaux dont le dénominateur commun est l’utilisation
des TIC ou des plateformes sur internet. C’est le cas notamment des secteurs comme le Fin Tech (technologie
financière), l’Ad Tech (marketing digital), le Digital Health, le Foodtech où
l’on retrouve généralement des startups de type « pure player », c’est-àdire qu’elles déploient leurs activités
uniquement en ligne. Ces secteurs
émergents ne font pas (encore ?) l’objet d’un code spécifique dans les nomenclatures d’activité existantes ; ils
sont généralement intégrés au sein

des secteurs traditionnels et leur classification ne leur permet pas d’isoler
l’activité de ces « pure players ».
Compte tenu de ce qui précède, une
des solutions serait de solliciter les
entreprises identifiées comme des
start-ups en passant par des organisations représentatives telles que « startups.be » afin qu’elles communiquent,
sur base volontaire des données économiques pertinentes qui pourraient
être exploitées dans le cadre d’une
analyse. « Startups.be » regroupe la
plupart des start-ups technologiques
belges soit près de 1.850 entreprises.
Cela présenterait l’avantage d’avoir
des données source exhaustives et à
jour. En revanche, cela pourrait générer également un biais lié au fait que
seules les start-ups à contenu technologique seraient représentées.

© OnAir - Fotolia.com
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porte sur la difficulté à appréhender le
concept de start-up. En effet, il existe
une grande variété de définitions qui
font référence à différents indicateurs
quantitatifs et qualitatifs. Certains critères semblent toutefois faire consensus ; il s’agit notamment de la récence
de la création de l’entreprise, de la
croissance du chiffre d’affaires ou de
l’emploi, du caractère innovant et du
focus sur certains secteurs d’activité.

Baromètre de la société
de l’information 2017

01

Les compétences
numériques
Dans les économies fondées sur la
connaissance et l’innovation, le capital
humain joue un rôle primordial dans
la production, l’absorption et la transmission des savoirs. Pour que ce processus soit efficace, il convient de disposer d’une population bien formée et
de travailleurs qualifiés. Cela implique
qu’il faut œuvrer avant tout à la qualité
de l’enseignement et de la formation
continue.
Les compétences numériques désignent principalement la capacité de
maîtriser l’utilisation des TIC. Les TIC
font désormais partie intégrante de
notre quotidien. Elles sont omniprésentes dans la vie professionnelle et
prennent de plus en plus d’importance
dans les interactions sociales. La maitrise des compétences numériques
devient donc cruciale dans le monde
actuel.

Tableau 1: Pourcentage d’individus de 16 à 74 ans ayant des compétences
numériques générales
Individus ayant des compétences
numériques
Faibles compétences
Compétences de base
Compétences plus avancées

UE 28
Individus
25 %
27 %
29 %

Individus
25 %
29 %
32 %

Belgique
Femmes
28 %
29 %
28 %

Hommes
23 %
30 %
35 %

Source : Enquête TIC ménages et individus (2016), Eurostat.

Tableau 2 : Pourcentage d’individus de 16 à 74 ans ayant des compétences
numériques générales
Individus ayant des compétences numé- UE 28
riques
Individus Individus
Compétences pour se procurer de l’information
Compétences de base
10 %
11 %
Compétences plus avancées
67 %
72 %
Compétences en communication
Compétences de base
19 %
13 %
Compétences plus avancées
58 %
71 %
Compétences en résolution de problèmes
Compétences de base
20 %
21 %
Compétences plus avancées
54 %
57 %
Compétences en utilisation de logiciels
Compétences de base
19 %
26 %
Compétences plus avancées
40 %
38 %
Source : Enquête TIC ménages et individus (2016), Eurostat.

Belgique
Femmes

Hommes

11 %
71 %

11 %
73 %

12 %
71 %

14 %
72 %

24 %
53 %

19 %
61 %

26 %
35 %

26 %
42 %
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Les tableaux ci-après permettent d’avoir
un aperçu du niveau de maîtrise des
compétences TIC au sein de la population belge.
De manière générale, les Belges
affichent une maîtrise des compétences TIC supérieure à la moyenne
de l’UE28. Les femmes sont plus
nombreuses que les hommes pour ce
qui concerne la maîtrise des compétences faibles tandis que la situation
est en faveur des hommes pour les
compétences de base et plus avancées.
Il ressort du tableau ci-dessus que
les Belges maîtrisent davantage que
la moyenne de l’UE28 les différentes

compétences numériques citées
à l’exception des compétences de
base en communication et des compétences avancées liées à l’utilisation de logiciels. Au niveau du genre,
la tendance observée au tableau 1
semble se confirmer puisque les
hommes affichent une meilleure
maitrise que les femmes pour les
compétences plus avancées et ce,
quel que soit le type de compétences
en question.
En ce qui concerne les spécialistes
TIC actifs, la répartition par genre
est fortement inégalitaire puisque les
hommes représentent 86 % des spécialistes TIC contre seulement 14 %
pour les femmes en 2016 en Belgique.

Tableau 3 : Entreprises ayant eu des postes vacants difficiles à pourvoir pour des
emplois nécessitant des spécialistes en TIC, Belgique et UE, 2015-2016 (en %
des entreprises ayant recruté/ayant essayé de recruter du personnel pour des
emplois nécessitant des compétences de spécialiste en TIC)
BE
UE 28

2015
46 %
38 %

2016
59 %
41 %

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2015-2016),
Eurostat.

Il convient de souligner que cette situation n’est pas propre à la Belgique
au sein de l’UE.
En 2016, près de six entreprises sur
dix, parmi celles qui ont recruté ou
essayé de recruter du personnel nécessitant des compétences de spécialiste en TIC, ont eu des postes difficiles à pourvoir pour des emplois
nécessitant des spécialistes en TIC.
L’évolution sur un an est inquiétante
puisque l’on observe une augmentation de 13 points de pourcentage de ce
taux entre 2015 et 2016. Ces chiffres
confirment que les spécialistes en TIC
constituent une catégorie de métier
en pénurie.
Par ailleurs, les perspectives d’avenir
en la matière ne sont pas très réjouissantes lorsque l’on examine la performance de notre pays en matière de
diplômés en sciences, technologie et
mathématiques (STEM). En effet, nous
nous classons seulement en 21ème
position de l’UE28 en 2014 (données
les plus récentes). Bien que la Belgique dispose d’une main d’œuvre bien
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qualifiée avec une proportion élevée de
diplômés d’études supérieures, le déficit de diplômés STEM sera problématique à moyen et long terme puisqu’il
risque de provoquer une pénurie de
main d’œuvre dans des fonctions hautement qualifiées qui sont pourtant
déterminantes pour la croissance et
l’innovation. Différentes initiatives ont
été prises au niveau des Régions et
Communautés qui sont en première
ligne pour répondre à ce défi et tenter

d’attirer davantage les jeunes vers les
études scientifiques.
Au niveau fédéral, la Belgique a rejoint
en 2015, la coalition européenne autour de l’Emploi dans les TIC. Dans ce
cadre, une « Alliance pour les compétences et les emplois du numérique »
a été mise en place et vise à fédérer
les différentes parties prenantes (du
public et du privé) en vue de permettre
à tous les citoyens, quel que soit leur

âge, d’acquérir ou de renforcer leurs
compétences numériques. En outre, le
gouvernement fédéral a créé, en mai
2017, en collaboration avec la fondation Roi Baudoin, un « Fonds pour les
compétences numériques » doté de 18
millions d’euros sur trois ans destiné
à financer des projets misant sur le
développement des compétences numériques chez les enfants, les jeunes
et les jeunes adultes socialement vulnérables.
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Notes
1

Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line 

2

Data Over Cable Service Interface Specification 

3

Il convient d’interpréter avec prudence compte tenu du fait que la moyenne pondérée des prix dans les pays voisins est
fortement tirée vers le bas par les tarifs particulièrement bon marché pratiqués en France. 

4

ratio nombre de clients perdus/nombre de clients total 

5

arrêté royal du 6 septembre 2016 relatif à la migration des services de ligne fixe et des offres groupées de services dans
le secteur des communications électroniques 

6

Sont exclues : - les sociétés constituées afin de conclure des contrats de gestion ou de direction ou qui obtiennent la
plupart de leurs bénéfices de contrats de gestion ou de direction ;
- les sociétés d’investissement, de trésorerie ou de financement;
- les sociétés qui tirent une part essentielle de leurs revenus de l’immobilier ;
- les sociétés ayant déjà fait une distribution de dividendes ;
- les sociétés cotées en bourse. 

Stand van zaken en regelgevend kader voor faillissementen
Adil El Madani en Céline Vandermeersch1

In het eerste kwartaal van 2017 werden
er 2.538 faillissementen opgetekend. Dit
zijn er 10 % meer dan in dezelfde periode
het jaar ervoor. Aanslagen, grote werkzaamheden, … tal van gebeurtenissen
zijn daar niet vreemd aan. De activa van
de failliet verklaarde handelaar worden
in beslag genomen ten gunste van zijn
schuldeisers. Door de recente ingrijpende economische veranderingen zoals de
Brexit zouden een aantal van onze bedrijven nog kwetsbaarder kunnen worden
en op termijn misschien wel verdwijnen.
Hoe gaat het met onze bedrijvigheid en
welke instrumenten stellen de autoriteiten ter beschikking van ondernemingen
om faillissementen te voorkomen en te
beheren ? Dit artikel benadrukt het belang van het regelgevende kader en belicht een aantal Belgische en Europese
maatregelen, in de hoop het debat te stimuleren rond een onderwerp dat nog al
te vaak taboe is.
Artikel van 27.06.2017

Wat is een

faillissement?
In België is een handelsvennootschap
of een als natuurlijk persoon gevestigde
handelaar failliet verklaard wanneer ze/
hij geconfronteerd wordt met twee problemen. Vooreerst is de onderneming
op duurzame wijze insolvent en kunnen
de belangrijkste schuldeisers niet meer
worden betaald. Bovendien is haar handelskrediet geschokt: het vertrouwen
van haar schuldeisers is zoek, met name
dat van de leveranciers (die bijvoorbeeld
cashbetalingen eisen) en de bankiers (die
het plafond van de uitstaande leningen
kunnen verlagen). Als aan beide voorwaarden voldaan is, zal een rechter van
de rechtbank van koophandel het faillissement uitspreken. Dan wordt een procedure in gang gezet die de gefailleerde
het beheer van zijn goederen uit handen

neemt. Een curator wordt belast met het
beheer, maakt de activa van het faillissement te gelde en verdeelt de opbrengst
van de verkoop onder de schuldeisers.
Bij een aangifte van faillissement kan de
rechtbank van koophandel haar beslissing tijdelijk opschorten en kan de handelaar een gerechtelijke reorganisatie
aanvragen. Deze procedure is bedoeld
om het faillissement te voorkomen door
een overeenkomst met de schuldeisers
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voor te stellen, of door de onderneming
of haar activiteiten over te dragen. Gedurende deze periode is het bedrijf in
opschorting van betaling gesteld en kan
het niet failliet worden verklaard.
De gefailleerde natuurlijke persoon
kan zijn vermogen opnieuw beheren na
sluiting van het faillissement. In het geval van een vennootschap zal de beslissing tot sluiting leiden tot de ontbinding
van de onderneming. De gefailleerde
natuurlijke persoon kan verschoonbaar
worden verklaard. In dat geval kan hij
een nieuwe handelsactiviteit beginnen
zonder vrees voor rechtsvervolging wegens nog niet vereffende schulden.2

Stand van zaken van
de ondernemingen in
moeilijkheden3
In 2016 werden er in België 9.170 faillissementen geopend. Na een piek van 11.740
faillissementen in 2013 – een recordaantal sinds 2000 – werden er de laatste drie
jaar dalingen opgetekend met respectievelijk 8,6 %, 9,1 % en 6,1 %. Een resultaat
dat nog ver uitsteekt boven de 7.680 fail-

Aantal fallissementen
11.740

7.680

8.476

9.420 9.570

10.224 10.587

10.736

9.762

9.170

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grafiek 1. Bron AD Statistiek – Statistics Belgium, eigen berekeningen

lissementen in 2007, het jaar dat aan de
financiële crisis voorafging.
Zoals de Nationale Bank van België
(NBB) in een artikel over 2015 benadrukt, kan deze verbetering deels worden verklaard door “de relatief betere
conjunctuur van de laatste jaren die
positieve gevolgen had voor de kwetsbaarheid van de ondernemingen. […].
Bovendien heeft de verdwijning van

heel wat risicobedrijven in de jaren na
de recessie wellicht bijgedragen tot
een automatische daling van de statistiek tijdens de afgelopen periode”4
Het is interessant om deze vermindering van het aantal faillissementen met
de evolutie van het aantal bedrijven in
België op 31 december van het voorgaande jaar in perspectief te plaatsen.
Het aldus verkregen faillissement-
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spercentage bevestigt een opleving: na
de piek van 1,46 faillissementen op 100
btw-plichtige ondernemingen in 2013
compenseerde de toename van activiteiten steeds meer het aantal faillissementen, tot 1,07 faillissementen op
100 bedrijven in 2016.

Naast deze algemene resultaten moet
erop gewezen worden dat niet alle activiteiten in België op dezelfde manier
door faillissementen worden getroffen.
Deze cijfers verbergen verschillen per
sector, regio, leeftijd of omvang van de
ondernemingen.

De vervangingsgraad, d.i. het aantal in
België opgerichte ondernemingen5 ten
opzichte van het aantal faillissementen in eenzelfde jaar, geeft aan dat het
ondernemerschap weer in de lift zit.
Het aantal btw-plichtige ondernemingen dat voor elk faillissement wordt
opgericht daalde sinds 2010 tot 5,64 in
2013, om vervolgens weer op te veren
tot 8,24 in 2014 en 7,98 in 2015.

In 2016 bijvoorbeeld bekleedden de
bouwsector, de horeca en de sector
“groothandel, detailhandel en reparatie van auto’s en motorfietsen”de
drie podiumplaatsen met respectievelijk 17,21%, 21,28% en 25,90% van
de faillissementen dat jaar. Maar met
een faillissementspercentage dat rekening houdt met het aantal bedrijven actief in elke bedrijfstak, zijn de
horeca (3,42%), vervoer en opslag

Faillissementspercentage
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,26 %

1,27 %

1,33 %

1,35 %

1,46 %

1,33 %

1,17 %

1,07 %

Tabel 1. Bron AD Statistiek – Statistics Belgium, eigen berekeningen

Vervangingsgraad
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6,52

7,06

6,87

6,62

5,64

8,24

7,98

Tabel 2. Bron AD Statistiek – Statistics Belgium, eigen berekeningen

(1,83%) en financiële activiteiten en
verzekeringen (1,45%) het zwaarst
getroffen.
In 2016 deed 51,91% van de faillissementen zich voor in het Vlaams Gewest, 26,78% in het Waals Gewest
en 21,31% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met als gevolg een
verlies van 20.716 banen in het hele
land. 26,32% van de faillissementen
had betrekking op activiteiten die 5 à
9 jaar bestonden. 91,09% van de faillissementen trof bedrijven met minder dan 5 werknemers. Elk van deze
cijfers vereist een grondige analyse in
een economische context voordat we
conclusies kunnen trekken.
De analyse van deze statistieken blijft
evenwel een delicate oefening, want tal
van factoren beïnvloeden hun verloop.
Hierbij moeten drie elementen in het
bijzonder worden aangehaald. Vooreerst
gebeurt het dat faillissementen worden
geannuleerd na hun aangifte. Hoewel
het aantal annuleringen beperkt is, kunnen sommige gegevens een vertekend
beeld van de werkelijkheid geven.
Verder kan de aanpak van de rechtbank
van koophandel op het vlak van faillisse-

Tot slot heeft de wet van 27 mei 2013
tot wijziging van verschillende wetgevingen betreffende de continuïteit van
de ondernemingen, de betaling van een
griffierecht van 1.000 euro ingevoerd
voor de opening van een procedure voor
gerechtelijke reorganisatie (bedrag van
kracht sinds januari 2015). Dit nieuwe
griffierecht heeft een afschrikkend effect voor een aantal noodlijdende debiteuren, wat de analyse van de evolutieve
gegevens van faillissementen bemoeilijkt. Een minder frequent gebruik van
deze procedure kan een invloed hebben
op het aantal faillissementen. Volgens
de NBB is het aantal verleende opschortingen met 43% gedaald sinds de
verscherpte toegangs- en toepassingsvoorwaarden van 2013.

Literatuuroverzicht
Faillissementen zijn altijd het onderwerp geweest van intense debatten over
de onderliggende oorzaken ervan. Dit
thema is al in honderden wetenschappelijke artikels aan bod gekomen, van
Rosendale (1908) tot Altman (1968), Argenti (1976) en Ohlson (1980). Vandaag
is het duidelijk dat de faillissementswetgeving heel belangrijk is op economisch
vlak (Davuydenko en Franks 2008). Zo focussen de debatten over het onderwerp
vooral op de procedures van de “tweede
kans” (dat wil zeggen, het vergemak-

kelijken van het opnieuw opstarten van
een activiteit na een faillissement), op
pre-faillissementsherstructureringen
en op de gerechtelijke faillissementsprocedure. Het verbeteren van deze drie
aspecten dient twee gemeenschappelijke doelen: meer werkgelegenheid en
een sterker ondernemerschap.
Volgens de Europese Commissie gaan er
elk jaar gemiddeld 200.000 bedrijven in
Europa failliet 7. De overgrote meerderheid van deze faillissementen is te wijten
aan gewone oorzaken zoals achterstallige betalingen door klanten8. Heel vaak
gaat het dus om “eerlijke” faillissemen-
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mentsdossiers variëren naargelang het
arrondissement of de periode, wat de vergelijking van regionale statistieken kan
beïnvloeden. De NBB nam bijvoorbeeld
een afname van het aantal faillissementen in 2014 waar en schreef dit voor een
deel toe aan “de toegenomen handelsonderzoeken en de sneller afgeronde dossiers in Brussel in 2013, die in dat jaar
bijdroegen tot een stijging van het aantal
faillissementen in het gewest” 6.
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ten. Ondanks alle doorgevoerde hervormingen wordt er nog te vaak voorrang
gegeven aan faillissements- in plaats
van aan herstructureringsprocedures,
zelfs als de onderneming kan worden
gered. Zo leiden de huidige insolventieprocedures in Europa tot een aanzienlijk
banenverlies, dat zou kunnen worden
vermeden.
De vereffening van failliete bedrijven blijft
een intrinsiek kenmerk van een dynamische economie, en de wens dat dit continue fenomeen langzaam verdwijnt, kadert niet in een pragmatische logica. Een
“bestraffend” faillissementsstelsel kan
echter hoge opportuniteitskosten met
zich meebrengen in termen van economisch verlies en groei, omdat het ondernemers die een eerste negatieve ervaring
hebben gehad, belet om opnieuw hun
geluk te beproeven.De studie van Cope
(2011) toont echter aan dat ondernemers
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beter in staat zijn om na een faillissement
een nieuwe activiteit te starten. Van je
fouten leer je immers (Shepherd, 2003).

bengelt België aan de staart van het
EU-peloton (De Mulder en Godefroid,
2016).

Armour en Cummings (2008) hebben
via hun econometrische resultaten
aangetoond dat kortere faillissementsprocedures potentieel het aantal nieuwe bedrijven in de Europese Unie (EU)
kunnen verhogen. Inderdaad, met een
kortere periode van faillietverklaring is
de kans groter dat de ondernemingsdynamiek niet in het gedrang komt en
dat “eerlijke” ondernemers snel een
nieuwe activiteit kunnen opstarten.
Als elk land van de EU zou beslissen
om de “kwijtingsperiode” tot een jaar
te beperken, zou het gemiddeld aantal
nieuwe kmo’s jaarlijks 6,6% hoger liggen volgens de Europese Commissie9.

In die zin suggereren de resultaten van
Armour en Cummings (2008) dat het
wettelijke kader inzake faillissementen een rechtstreekse invloed heeft op
het niveau van het ondernemerschap
binnen een bevolking, en dat deze parameter het grootste effect heeft op het
aantal zelfstandigen in de 15 onderzochte landen10, en dit zowel statistisch
als economisch. Hij is nog belangrijker
dan andere economische parameters
zoals de bbp-groei. Hun resultaten
suggereren ook dat de overgang van
het minst milde naar het meest milde
rechtssysteem gepaard gaat met een
stijging van het gemiddeld aantal zelfstandigen binnen een populatie met
ongeveer 3,8% over een bestudeerde
periode van 16 jaar. Sommige studies
gaan nog verder door bijvoorbeeld te
stellen dat een vereenvoudiging van het
huidige wettelijke kader inzake faillissementen een aanzienlijke impact kan
hebben op de productiviteit en de groei
in Europa via een bevordering van het
vermogen van de financiële markten
om innovatie impulsen te geven (Hartmann et al, 2007).

Bovendien bevordert een milder regelgevend kader voor faillissementen het
ondernemerschap (Lee et al, 2011.) en
kan het door ondernemers worden gezien als een verzekering in geval van
insolventie (Jackson, 1985; Adler, Polack and Schwartz, 2000). In België lijkt
het grootste obstakel voor het ondernemerschap niet zozeer de toegang
tot financiering, dan wel de te zwakke ondernemingscultuur. Op dat vlak

• ontmoediging van grensoverschrijdende investeringen (wat vooral het
geval is voor multinationals), waarbij
de effectiviteit van de kapitaalmarkten in de EU de facto afneemt;
• ontmoediging van herstructureringen van levensvatbare bedrijven in financiële moeilijkheden, waardoor ze
tot faillissement worden gedreven;
• toenemende onzekerheid onder
emittenten, investeerders en andere stakeholders over het percentage
van het bedrag van de schuldvorderingen dat door de schuldeisers
wordt teruggevorderd (terugvorderingspercentage);
• concurrentienadeel voor kmo’s,
omdat ze in het algemeen niet over
voldoende financiële middelen beschikken om te profiteren van gunstigere herstructureringsprocedures in andere lidstaten.

Anderzijds, wanneer een onderneming failliet gaat en insolvent wordt,
dreigt ze andere bedrijven die met
haar samenwerken in haar val mee
te slepen. Dit “cascade-effect” creëert zo een vicieuze cirkel. Volgens
de AFME zou er een permanente stijging van het jaarlijkse bbp van 41 tot
78 miljard euro zijn, als alle lidstaten
zouden komen tot een terugvorderingspercentage van 85%. Zo zou het
aantal extra banen in de EU tussen
de 600.000 en 1.200.000 liggen. Een
maatregel om tot dergelijk resultaat te komen, zou het scheppen van
een regelgevend kader zijn voor een
snellere beslechting van valorisatiegeschillen.
Tot slot is de implementatie van doeltreffende herstructureringsprocedures niet alleen wenselijk voor schuldenaars, maar ook voor schuldeisers.
Inderdaad, een onderneming in vereffening ziet haar waarde onherstelbaar dalen, wat niet in het belang van
haar schuldeisers is en haar wederverkoop kan bemoeilijken. Bovendien
zijn de prijzen van financiële activa
minder volatiel in landen waar de faillissementswetgeving schuldheronderhandelingen stimuleert (Favara et
al., 2012).

Belgisch regelgevend
kader

Evolutie van de wetgeving12
Twee wetten in het bijzonder zijn van toepassing op ondernemers in moeilijkheden: de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
en de faillissementswet van 8 augustus
1997. Zoals Géraldine Danaux13 het stelt,
moest de wet op de continuïteit van de
ondernemingen de wet op het gerechtelijk akkoord hervormen. Terwijl het faillissement de inbeslagname van activa van
de insolvente schuldenaar organiseert
ten voordele van de schuldeisers, was
het gerechtelijk akkoord bedoeld om het
faillissement van de eerlijke handelaar
te voorkomen, rekening houdend met de
belangen van schuldeisers en derden en
met het behoud van de onderneming. De
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Vandaag hebben de bestaande verschillen tussen de nationale regelgevende kaders voor insolventie in Europa
heel wat negatieve gevolgen, niet alleen
op de financiële markten, maar ook op
de economie als geheel. De Association
for Financial Markets in Europe (AFME)
wees op 4 nadelige gevolgen 11:

cedures, wat een van de factoren van hun
falen is. De onderneming sensibiliseren
voor het thema van de tweede kans is
dan ook essentieel.

De onderzoekster identificeert twee veranderingen die de evolutie van de Belgische wetgeving op noodlijdende ondernemingen hebben gemarkeerd. De
eerste heeft betrekking op het lot van de
in gebreke gebleven schuldeiser. De notie van tweede kans werd recent vertaald
in de wetgeving, met de hervorming van
het faillissementsrecht van 2007. Anderzijds probeert België zich te voorzien van
steeds meer gediversifieerde en innovatieve redmiddelen [maar] de Belgische
wetgever geeft [ook] blijk van een wens
om te breken met het negatieve beeld dat
geassocieerd wordt met reddingsprocedures, die vaak als de voorbode van een
faillissement worden bestempeld. (vrije
vertaling)

Het door minister van Justitie Koen Geens
gesteunde wetsontwerp van 20 april 2017
werd aan de Kamer voorgelegd. Het beoogt de invoering in het Wetboek van economisch recht van een nieuw boek XX dat
gewijd is aan het insolventierecht. Deze
herziening van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen en van
het faillissementsrecht voert vijf wijzigingen door. Vooreerst wordt het begrip handelaar in het door de regering opgestelde
ontwerp vervangen door het begrip onderneming. Het insolventierecht kan dus
ook betrekking hebben op nieuwe economische spelers, zoals de beoefenaars
van vrije beroepen. Voorheen kwamen zij
bijvoorbeeld niet in aanmerking voor een
gerechtelijke reorganisatie of konden zij
niet failliet worden verklaard. Daarnaast
zal een “precurator”, een nieuw juridisch
begrip, belast worden met de discrete
voorbereiding van de overdracht van de
activiteiten in het kader van een faillissement, om zo een stigmatisering te vermijden. Vervolgens versterkt de nieuwe
tekst de aansprakelijkheidsclaims tegen
bedrijfsleiders die verantwoordelijk zijn
voor het faillissement, om zo de schuldei-

De auteur was in december 2014 van
mening dat de nieuwe procedures de
debiteur of de continuïteit van zijn activiteiten bevoordeelde ten nadele van de
schuldeiser. Bovendien concludeerde ze
dat de stigmatisering van de gefailleerde de effectiviteit van de preventiemaatregelen in de weg staat. Debiteurs doen
veel te laat een beroep op reddingspro-

sers te beschermen. Het concept van de
tweede kans zal eveneens meer worden
belicht. De regels met betrekking tot de
schuldvereffening van natuurlijke personen moeten worden vereenvoudigd. Ten
slotte moeten de insolventieprocedures
een Europese en internationale dimensie
krijgen.14 Momenteel zijn er besprekingen over het wetsvoorstel aan de gang.

Aanbevelingen
In zijn advies van oktober 201515 reikte
de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en
de KMO (HRZKMO) een aantal maatregelen aan om faillissementen te voorkomen en het tweedekansondernemerschap te stimuleren. De Hoge Raad
beval onder meer de invoering aan van
een verlaagd tarief voor kleine ondernemingen die gebruik willen maken van
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wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen beoogde meer flexibiliteit
en leunde meer aan bij het concept van
de tweede kans.

Europees perspectief
Strengheid van het wettelijk
kader voor faillissementen in
de

EU-lidstaten

Met de Doing Business indicatoren 2016
van de Wereldbank is nu bekend dat de insolventieprocedures in Europa te bindend

Correlatie tussen het terugvorderingspercentage en het regelgevende kader
100
Terugvorderingspercentage
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de procedure voor gerechtelijke reorganisatie. De HRZKMO was bovendien van
mening dat het potentieel van de tweedekansaanpak in België helemaal niet
werd benut. Hij pleitte er in het bijzonder voor dat de gerechtelijke uitspraak
inzake de verschoonbaarheid binnen het
jaar na de inleiding van de faillissementsprocedure zou plaatsvinden. Nu wordt
die uitspraak doorgaans gedaan nadat
de faillissementsprocedure is gesloten.
Tijdens deze periode kan een failliete
ondernemer geen nieuwe activiteit opstarten. De Hoge Raad riep tot slot op tot
het lanceren van bewustmakingscampagnes om de mentaliteit te veranderen.
Aangezien ondernemers geen “tweede
kans” krijgen maar zelf nieuwe mogelijkheden creëren, raadde de Hoge Raad
het gebruik van de term “herstart” aan.
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Grafiek 2. Bron Wereldbank, eigen berekeningen

zijn. Sterker nog, de overgrote meerderheid van de lidstaten bevindt zich aan de
rechterkant van de matrix hieronder en
hebben een score van meer dan 8.
Toch lijkt een sterk regelgevend kader
niet per se gekoppeld te zijn aan een
hoger terugvorderingspercentage, zoals grafiek 2 aantoont. Bijvoorbeeld:
Roemenië en Griekenland hebben een
zeer laag terugvorderingspercentage,
terwijl hun regelgevend kader tamelijk streng is. A contrario, deze grafiek
geeft eveneens aan dat geen enkel land

met een lage severity index een hoog
terugvorderingspercentage heeft.

De Europese Unie
tegenover het doolhof van
faillissementen
De hele Europese visie en haar goede
praktijken inzake faillissementen hebben als uitgangspunt de aanbevelingen
van de Wereldbank. Die stelt immers drie
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kader voor faillissementen

modi operandi voorop om het wettelijke
kader op het vlak van faillissementen te
versterken: de rationalisatie van de insolventieprocedures, de uitwerking van
doeltreffende herstructureringsprocedures en de versterking van de rechten
van schuldeisers.

Stand

Momenteel is de wetgeving inzake insolventie in de EU gebaseerd op EG-verordening 1346/2000 van de Raad van 29
mei 2000 betreffende insolventieprocedures. Deze verordening was bedoeld
om een kader voor grensoverschrijdende insolventieprocedures te scheppen en
was van toepassing op elke schuldenaar
met activa in meer dan één lidstaat. Het
hoofdidee erachter was dat ingeval er
een insolventieprocedure moet worden
geopend, de jurisdictie moet gelden
van de lidstaat waar de schuldenaar zijn
voornaamste activiteiten heeft. De ver-
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ordening wilde geen beperkingen op de
nationale regelgevingen opleggen, maar
veeleer meewerken met hen. Voorts
werden de procedures voorafgaand aan
de insolventieprocedure uitgesloten van
het toepassingsgebied van deze regelgeving. Niet alle debiteurs werden dus
door de verordening gedekt.
Deze verordening werd herwerkt tot verordening 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 16 om
de effectiviteit van het beheer van grensoverschrijdende insolventieprocedures te
verbeteren en de coördinatie van de nationale insolventieprocedures te optimaliseren. De verordening erkent duidelijk
de moeilijkheid om de nationale wetgevingen te laten convergeren door te stellen dat “de invoering van een insolventieprocedure van universele strekking in de
gehele Gemeenschap niet praktisch zou
zijn”.
Volgens Andreas Stein, juridisch expert
bij de Europese Commissie, moet worden opgemerkt dat zowel de lidstaten
als private belanghebbenden geïnteresseerd zijn in wijzigingen aan de insolventieprocedures. Hij wijst er evenwel op
dat het een utopie is om op korte termijn
te komen tot een identieke wetgeving in
de EU met betrekking tot de insolventie-

criteria, want hij stelt dat die te moeilijk
zijn om te veranderen als gevolg van de
specifieke kenmerken van elk land. Volgens hem zou het minstens een eeuw
duren om alle jurisdicties betreffende insolventie in Europa te laten samenvloeien. In plaats daarvan moeten de wetten
met betrekking tot herstructureringen
worden aangepakt, want op dat vlak is er
veel ruimte voor verandering.
Een studie van de Universiteit van Leeds17
in opdracht van de Commissie in januari
2016 bracht een aantal tekortkomingen
in de huidige wetgeving op faillissementen aan het licht en stelde dat de huidige wetgeving situaties doet ontstaan
die een maximale en doeltreffende benutting van de activa verhinderen. In die
geest bracht de Commissie in november
vorig jaar een voorstel voor een richtlijn
uit dat vooral gericht was op preventieve
herstructurering18.

Nieuw voorstel voor
een richtlijn inzake
faillissementen
Om de twee bovengenoemde redenen
bracht de Commissie op 22 november 2016 een nieuw voorstel voor een

Dit voorstel voor een richtlijn is toegespitst op drie titels :
1. Invoering van een preventief herstructureringskader: deze eerste
titel is de meest uitgewerkte en
bevat 18 artikelen. Hij beschrijft de
inhoud van de herstructureringsplannen en de te voeren onderhandelingen. Zo wordt voorgesteld dat
debiteuren die in het kader van
een herstructureringsplan met hun
schuldeisers in onderhandeling
zijn, gebruik kunnen maken van
een “moratorium” van een uitstel
van maximum 4 maanden.
2. Bieden van een tweede kans voor
ondernemers : deze tweede titel
omvat slechts 5 artikelen en stelt
dat kwijting van schulden mogelijk
moet zijn voor alle ondernemers
na een maximumtermijn van drie
jaar.

3. Optimalisering van de insolventieprocedures : deze titel omvat
eveneens 5 artikelen en beoogt een
vermindering van de duur en de
kosten van de procedures om zo het
terugvorderingspercentage van onbetaalde schulden te verhogen. De
focus ligt vooral op de vereffenaars,
in het bijzonder op hun benoeming,
hun opleidingen en hun tarieven.
De hier voorgestelde initiatieven zijn
bedoeld om een groot aantal maatregelen te implementeren die deel uitmaken van de drie projecten die de
Commissie momenteel voert. Inderdaad, dit voorstel kadert in de eerste

plaats in de Single Market Strategy die
focust op een beter vrij verkeer binnen
de EU en in het bijzonder op de bevordering van het ondernemerschap.
Deze maatregelen sluiten eveneens
aan bij het “Actieplan voor de opbouw
van de kapitaalmarktunie” waarin
staat dat “convergentie van insolventie- en herstructureringsprocedures
zou bijdragen tot meer rechtszekerheid voor grensoverschrijdende beleggers en een tijdige herstructurering
van levensvatbare ondernemingen
die in financiële moeilijkheden verkeren”19. Tot slot ligt het voorstel ook in
de lijn van het stappenplan van de Europese Raad voor de voltooiing van de
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richtlijn (2016/0359) uit dat een minimalistische aanpak voorstelt en een
echte vernieuwing is door met name
een kader voor preventieve herstructurering te creëren en een tweede
kans voor ondernemers te bieden.
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bankenunie, waarvan een van de kernacties bestaat uit “een wetsvoorstel
voor de minimumharmonisatie op het
gebied van het insolventierecht, dat tevens kan dienen ter ondersteuning van
inspanningen om toekomstige niveaus
van oninbare leningen te verlagen”20.

Positionering van de
bedrijfsfederaties tegenover
het nieuwe voorstel voor een
richtlijn
De “stakeholders” van dit voorstel voor
een richtlijn staan over het algemeen
gunstig tegenover de geest en de toepassing van de voorgestelde maatregelen. Ze suggereren echter een aantal
aanvullende acties om deze potentiële
toekomstige richtlijn doeltreffender te
maken.
De European Small Business Alliance
(ESBA) stelt voor21 om de latentieperiode van de gerechtelijke procedure
voor faillissementen enkel te verkorten voor mensen die voor de eerste
maal failliet gaan. Vertrekkende van
de bevinding dat 27% van de faillissementen te wijten zijn aan het fail-

lissement van een andere vennootschap, stelt de ESBA bovendien voor
om bij een faillissement eerst nieuwe
schuldeisende bedrijven terug te betalen en zo het domino-effect ervan te
minimaliseren.
Ook de Accountancy Europe federatie
verleent haar steun aan het voorstel22,
maar wijst op het ontbreken van een
omschrijving door de Commissie van
het begrip “eerlijke” ondernemer.
In tegenstelling tot de positieve reactie van de bovengenoemde federaties neemt de European Banking
Federation (EBF) een meer kritische
houding23 aan met het argument dat
het voorstel een negatieve invloed zal
hebben op de toestand van de schuldeisers, met een stijging van de financieringskosten als gevolg. De EBF is
immers van mening dat hierdoor het
terugvorderingspercentage zal dalen,
wat ipso facto een impact zal hebben
op de reglementaire kapitaalratio’s
van de Europese banken. Volgens de
EBF zou een volledige kwijting van de
schuld van een failliete ondernemer,
zelfs als die “eerlijk” is, contraproductief en niet bevorderlijk zijn voor

een “maatschappelijk verantwoord
ondernemingsmodel”.
De Europese Unie van ambachten en
kmo’s (UEAPME) blijft eveneens tamelijk kritisch en terughoudend, en beweert dat de heterogeniteit tussen de
wetgevingen van de lidstaten geen belemmering vormt voor de werking van
de interne markt, omdat bedrijven niet
concurreren via het faillissementsrecht.

Kritische commentaar
Zowel op Belgisch als op Europees niveau maakt een versterking van de
preventieve herstructureringsprocedures en van de tweede kans deel uit van
respectievelijk een economische en organisatorische benadering. Beide benaderingen laten toe de factoren van
faillissement te kaderen. Naast deze
benaderingen definieert Guilhot (2000)
eveneens een strategische aanpak als
hefboom tegen faillissementsfactoren,
ervan uitgaand dat de bedrijfssector en
de mate van mededinging in de sector
mogelijke onderliggende oorzaken van
faillissementen zijn. Aangezien de horeca en de sector “groothandel, detailhan-

Bovendien verwijst het voorstel voor
een richtlijn van de Commissie nergens rechtstreeks naar kmo’s - die
99% van de Europese ondernemingen vertegenwoordigen - zelfs als gesuggereerd wordt dat de richtlijn een
invloed op hen kan hebben en dat de
ondernemers per slot van rekening
de eerste begunstigden zijn. Het door
de Commissie in 2008 geformuleerde
think small first principe dat bedoeld
was om rekening te houden met kmo’s
bij de uitstippeling van overheidsbeleidslijnen, lijkt op het eerste gezicht
maar weinig in aanmerking genomen
te zijn.

Synthese
Het is niet de bedoeling om een inventarisatie van de wetgeving inzake ondernemingen in moeilijkheden te maken of van de maatregelen die deze
ondernemers begeleiden. We hebben
ervoor gekozen om ons te beperken
tot de bovenstaande initiatieven, die
uit meerdere maatregelen bestaan.
Gelet op de omvang van dit artikel
kunnen deze maatregelen echter niet
in detail worden besproken. De be-

doeling van deze tekst is veeleer om
een recent overzicht van de evolutie
van het aantal faillissementen te geven en de uitwisseling rond een centraal thema voor onze economie te
stimuleren.
Een handelaar in staking van betaling
wiens krediet wordt geschokt, zal de
statistieken opdrijven : in 2016 werden
in België 9.170 faillissementen geregistreerd, tegenover 7.680 in 2007. De
daling van de laatste jaren kan worden
verklaard door het verdwijnen van risicobedrijven en door een gunstigere
conjunctuur. Het percentage faillissementen bevestigt deze verbetering: in
2016 werden er 1,07 faillissementen
opgetekend voor 100 bedrijven. Ook
de vervangingsgraad geeft aan dat het
ondernemerschap betere dagen kent :
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del en reparatie van auto’s en motorfietsen”in 2016 samen bijna 50% van de
faillissementen in België vertegenwoordigden, kan de vraag worden gesteld of
deze aanpak dan niet meer aandacht van
de overheid verdient. Ook al zijn de door
de Commissie voorgestelde oplossingen
niet uit het niets ontstaan en resulteren
ze uit overleg met de “stakeholders”,
de momenteel aangenomen algemene
benadering, die door de meerderheid
van de lidstaten - waaronder België –
wordt onderschreven, wordt nog steeds
in vraag gesteld. Past ze voldoende in
een evidence based-policy ? Geen enkele sectorgebonden aanpak lijkt momenteel immers overwogen in het wettelijke
kader inzake faillissementen. Dergelijke
sectorale aanpak zou wellicht effectiever
zijn en meer afgestemd op de behoeften
van bedrijven. Onlangs werden een aantal Belgische sectoren erkend als zijnde
“in crisis” en konden zelfstandigen wier
activiteiten tot deze sectoren behoorden,
profiteren van faciliteiten met betrekking tot de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen.24 Zulke maatregelen
moeten zeker worden aangemoedigd en
de brede waaier aan initiatieven aanvullen om faillissementen te voorkomen en
te beheren.

Recente studies over faillissementen
waren vooral gericht op de pre-faillissementsherstructurering, de juridische faillissementsprocedure en de
tweede kans. Hieruit blijkt dat het geringe gebruik van herstructureringsprocedures leidt tot banenverlies dat
vermeden had kunnen worden. Daarnaast zou een mild rechtssysteem
het aantal nieuwe activiteiten kunnen
boosten. Tot slot bevordert een soepelere regelgeving het tweedekansondernemerschap. Dit is van cruciaal
belang omdat de zwakke ondernemingscultuur het grootste obstakel
blijft voor de creatie van activiteiten in
België. Op Europees niveau bemoeilijken de verschillen tussen de nationale
regelgevingen de toestand.
Twee veranderingen in het bijzonder
hebben de evolutie van de Belgische
wetgeving inzake de noodlijdende onderneming gemarkeerd. Enerzijds
werd de notie van tweede kans onlangs
vertaald in de wetgeving, met de her-

vorming van de faillissementswet van
2017. Anderzijds werden er heel wat
preventieve maatregelen genomen
voor activiteiten in crisis, en proberen de autoriteiten met hun negatieve
imago te breken. Het wetsontwerp van
20 april 2017 kondigt nog meer wijzigingen aan.
Vandaag is een voor alle EU-lidstaten
gemeenschappelijke insolventiewetgeving nog altijd een utopie. Onlangs
formuleerde de Commissie een nieuw
voorstel voor een richtlijn dat de invoering van een preventief herstructu-

reringskader en een tweede kans voor
ondernemers beoogt.
Tot slot kan een strategische en vooral sectorgebonden aanpak het scala
aan door de overheid ontwikkelde
instrumenten om faillissementen
te bestrijden aanvullen. Op die manier zou aan de specifieke behoeften
van deze bedrijven worden voldaan.
Daarnaast zou de Europese Commissie het think small first principe, waar ze veel belang aan hecht, in
haar voorstel voor een richtlijn kunnen integreren.

© Rawpixel.com - Fotolia.com

van zaken en regelgevend
kader voor faillissementen

Stand

02

in 2015 werden voor elk faillissement
7,98 bedrijven opgericht. Deze cijfers
verbergen evenwel verschillen per
sector, regio, leeftijd of grootte van het
bedrijf en blijven moeilijk te verklaren.
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te passen, http://borsus.belgium.be/fr/willy-borsus-%C2%AB-les-ind%C3%A9pendants-de-certains-secteurs-encrise-vont-b%C3%A9n%C3%A9ficier-de-facilit%C3%A9s-pour 

Christine Bruynoghe1
In 2016 werden de Belgische huishoudens geconfronteerd met een stijging
van hun elektriciteitsfactuur met gemiddeld 28,3 % op jaarbasis, terwijl
hun factuur in 2015 al met 11,9 % was
toegenomen. De elektriciteitsfactuur
evolueerde echter niet in alle gewesten op dezelfde manier. Deze analyse
heeft tot doel de oorzaken van de sterke prijsstijgingen van elektriciteit en
de verschillen op gewestelijk niveau te
achterhalen. Met dat doel licht het eerste deel van de studie de verschillende
componenten van de elektriciteitsfactuur en hun gewicht in de totaalfactuur
toe. Het tweede deel toont de evolutie
van de factuur in België tussen 2010 en
2016 en vergelijkt het prijspeil in België
en in de voornaamste buurlanden. Een
vergelijking van het prijspeil in België
per gewest wordt ook gepresenteerd.
Het derde deel analyseert de evolutie
van de kost van elke component van de
Belgische factuur voor elektriciteit per

gewest. Ten slotte wordt de marktdynamiek besproken om de aandacht te
vestigen op het belang van de rol van
de consument in de kost van zijn factuur.

Samenstelling van de
elektriciteitsfactuur

De verschillende
componenten
In België is de elektriciteitsfactuur voor
huishoudens voornamelijk samengesteld uit vier elementen, namelijk de
energiecomponent, de distributie- en
transporttarieven, de verschillende
taksen en toeslagen en de btw.
De verkoopprijs van de energiecomponent wordt door de leveranciers vrij

bepaald sinds de energiemarkt werd
geliberaliseerd. Zo bepaalt elke leverancier, voor zowel vaste als variabele
contracten, zijn eigen tariefformules,
indexeringsparameters (die vanaf 1
april 2013 moeten beantwoorden aan
de criteria van het Koninklijk Besluit
van 21 december 2012) en zijn eigen
wegingscoëfficiënten. Daarnaast worden sinds 1 januari 2013 indexeringen
van variabele elektriciteitscontracten
vier keer per jaar toegelaten door de
Commissie voor de Regulering van de
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De sterke stijging van de elektriciteitsfactuur
van de Belgische huishoudens

De transporttarieven, die toegepast
worden door Elia2, dekken de kosten
voor het transport van elektriciteit op
het hoogspanningsnet, vanaf de locatie van productie (de elektriciteitscentrales) of de grenzen van ons land (in
geval van invoer) tot bij de industriële
klanten en de distributienetten (laagof middenspanning), evenals de kosten voor de algemene stabilisatie van
het transportnetwerk, voor de openbare dienstverplichtingen3 en voor diverse toeslagen4.
De tarieven van de distributienetbeheerders (DNB) dekken op hun beurt
de kosten voor de distributie van elektriciteit op het middenspanningsnet
(tussen de DNB en de ondernemingen) en op het laagspanningsnet
(tussen de DNB en de residentiële
klanten) en de kosten voor de compensatie van de netverliezen, de
openbare dienstverplichtingen5 en
bepaalde toeslagen6.
Naast de btw, die momenteel 21 % bedraagt voor de elektriciteitsfactuur7,

worden de andere taksen en toeslagen ook gedragen door de Belgische
huishoudens voor hun elektriciteitsverbruik (zie hieronder).

Het distributietarief is de
belangrijkste component in
elk gewest
Het gewicht van de verschillende samenstellende elementen van de elektriciteitsfactuur verschilt sterk per gewest.
Zo bedroegen in 2016 de bijdragen en
heffingen 9,9 % van de totale elektriciteitsfactuur in het Vlaams Gewest, tegenover 4,4 % in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en 2,2 % in het

Waals Gewest (in 2013 bedroeg het
gewicht van deze taksen respectievelijk 2,3 %, 4,4 % en 2,5 %). Dit verschil
wordt hoofdzakelijk verklaard door de
stijging van de bijdrage Energiefonds
in maart 2016 in het Vlaams Gewest
om de schuld verbonden aan de groene stroomcertificaten te financieren
(zie hieronder).
De toegepaste transport- en distributietarieven van de distributienetbeheerders verschillen ook sterk per gewest.
Deze verschillen in tarieven kunnen
onderling verklaard worden door topografische en technische factoren
die verschillen per gewest, het belang
van de openbare dienstverplichtingen
(bijvoorbeeld de betaling van groene
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Elektriciteit en het Gas (CREG) bij het
begin van elk kwartaal.
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Ten slotte bedroeg de energiecomponent (inclusief kosten voor groene energie en warmtekrachtkoppeling)
Grafiek
Gewicht
verschillende
componenten
ininde
totale
kost26,8
% in het1:
Vlaams
Gewest,van
32,8 %de
in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en 33,1 %
het Waals
Gewest
in
89
2016
respectievelijk 39,3
40,7 % en
43,6gewest
% in 2010).
prijs(tegenover
voor elektriciteit
in%,2016,
per

(Methodologie
de consumptieprijsindex,
consumptieprofiel
Dc1:
jaarlijks
verbruik
Grafiek
1: Gewicht vanvan
de verschillende
componenten in de totale
kostprijs voor elektriciteit
in 2016,
per gewest
89

van
3.500
kWh
enkelvoudig
tarief)
(Methodologie van de consumptieprijsindex, consumptieprofiel Dc1:
jaarlijks
verbruik
van aan
3.500 kWh
aan enkelvoudig
tarief)

16,2%

9,9%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Waals Gewest

Vlaams Gewest

17,2%
26,8%

17,1%
33,3%

2,2%

4,4%

12,3
%

5,2%

41,8%

32,8%

7,7%

35,0%

Energiecomponent

Transporttarief

Distributietarief

Andere taksen

Bronnen:
berekeningen,
VREG,FOD
CWaPE,
BRUGEL,
Bronnen:
EigenEigen
berekeningen,
VREG, CWaPE, BRUGEL,
Economie.

38,0%

BTW

FOD Economie.

Opm.
1: De
omvat de kosten
voor groene
energie envoor
voor warmtekrachtkoppeling.
De distributietarieven
houden
Opm.
1:energiecomponent
De energiecomponent
omvat
de kosten
groene energie en
voor warmtekrachtrekening
met deDe
kosten
voor het meten en tellenhouden
en met hetrekening
prosumententarief.
koppeling.
distributietarieven
met de kosten voor het meten en tellen en

met2:het
prosumententarief.
Opm.
De hoeveelheid
gratis elektriciteit, die in het Vlaams Gewest wordt toegekend, werd opgenomen in de energiecomponent.
Sinds
mei2:
2016
deze hoeveelheid
gratis elektriciteit
afgeschaft
Vlaanderen
(in het GICP).
Opm.
Dewerd
hoeveelheid
gratis
elektriciteit,
dieinin
het Vlaams
Gewest wordt toegekend, werd
opgenomen
inbijdrage
de energiecomponent.
Sinds
2016
werd deze
Opm.
3: De federale
en de bijdrage Energiefonds
zijn nietmei
aan de
btw onderworpen.

hoeveelheid gratis elektrici-

teit afgeschaft in Vlaanderen (in het GICP).
Opm. 3: De federale bijdrage en de bijdrage Energiefonds zijn niet aan de btw onderworpen.

2. Evolutie van de kost van de elektriciteitsfactuur

stroomcertificaten wordt gefinancierd
komen van bepaalde toeslagen. Bovia de distributietarieven
in Vlaanderen
distributietarieven
De elektriciteitsfactuur
in Belgiëvendien
is sterkomvatten
gestegen de
tussen
2010 en
en via de 2016
transporttarieven in Wallonië,
voor elektriciteit in het Vlaams Gewest
zie hieronder) en het al dan niet voorsinds juli 2015 een “prosumententa-

Op basis van het geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen kenden de consumptieprijzen van
elektriciteit een sterke stijging van 46,4 % tussen 2010 en 2016, een veel snellere toename dan voor andere
energetische producten. Bij deze laatste daalde de prijs met -6,6 % voor motorbrandstoffen, met -6,8 % voor

rief” voor de eigenaars van zonnepanelen (zie hieronder). Zo bedroegen de
distributietarieven (met inbegrip van de
kosten voor het meten en tellen en van
het prosumententarief) in 2016 41,8 %
van de totale elektriciteitsfactuur in het
Vlaams Gewest, 38,0 % in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en 35,0 % in het
Waals Gewest (tegenover respectievelijk 36,5 %, 33,4 % en 32,3 % in 2010). De
transporttarieven waren dan weer goed
voor 5,2 % in het Vlaams Gewest, 7,7 %
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en 12,3 % in het Waals Gewest (tegenover respectievelijk 4,3 %, 4,1 % en 4,1 %
in 2010). Het totale aandeel van de nettarieven (distributie en transport) is
echter gelijkaardig in het Vlaams en
het Waals Gewest en bedroeg 47 % van
de totale elektriciteitsfactuur in 2016,
terwijl dit aandeel iets minder bedroeg
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(45,6 %).
Ten slotte bedroeg de energiecomponent (inclusief kosten voor groene
energie en warmtekrachtkoppeling)
26,8 % in het Vlaams Gewest, 32,8 % in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
33,1 % in het Waals Gewest in 2016 (tegenover respectievelijk 39,3 %, 40,7 %
en 43,6 % in 2010).

de kost van de
elektriciteitsfactuur

De elektriciteitsfactuur in
België is sterk gestegen tussen
2010 en 2016
Op basis van het geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen
kenden de consumptieprijzen van
elektriciteit een sterke stijging van
46,4 % tussen 2010 en 2016, een veel
snellere toename dan voor andere
energetische producten. Bij deze laatste daalde de prijs met -6,6 % voor
motorbrandstoffen, met -6,8 % voor
aardgas en met -24,5 % voor vloeibare
brandstoffen (stookolie). In de loop van
de beschouwde periode bedroeg de
gemiddelde jaarlijkse toename van de
elektriciteitsprijzen in België 10 6,6 %.
Na een zekere stabiliteit gekend te hebben tussen 2011 en 2013, zijn de consumptieprijzen van elektriciteit sterk
gedaald in april 2014 om vervolgens
sterk te stijgen vanaf augustus-sep-

tember 2015 en tijdens het daaropvolgende jaar.
De sterke daling van de elektriciteitsprijzen in april 2014 (-13,8 % vergeleken met
maart 2014), wordt hoofdzakelijk verklaard door de beslissing van de federale
regering om het btw-percentage tijdelijk
te doen dalen van 21 % naar 6 % op alle
componenten van de elektriciteitsfactuur
voor residentiële klanten. In het derde
kwartaal 2015 zijn de elektriciteitsprijzen

opnieuw sterk gestegen met gemiddeld
12,6 % in vergelijking met het voorgaande
kwartaal. Deze prijsstijging wordt voornamelijk verklaard door de verhoging van
het btw-percentage van 6 % naar 21 %
vanaf september 2015 en door de stijging van de distributietarieven in de loop
van het beschouwde kwartaal. De distributienetbeheerders hebben namelijk
hun tarieven aangepast om een nieuw
prosumententarief toe te passen12 (enkel
in het Vlaams Gewest) en een nieuw “ta-

Grafiek 2: Maandelijkse consumptieprijzen van energieproducten
(Index 2010=100)
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Bronnen: Insee11, EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium.
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rief vennootschapsbelasting”13. In 2016
zijn de prijzen van elektriciteit opnieuw
sterk gestegen, met gemiddeld 28,3 % op
jaarbasis. De sterkste stijgingen vonden
plaats in maart 2016 (+10,1 % vergeleken
met de voorgaande maand), ten gevolge
van de stijging van de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest (die poogt de
schuld verbonden aan de groene stroomcertificaten te laten verdwijnen) en in mei
2016 (+6,1 %) ten gevolge van de afschaffing van gratis elektriciteit in het Vlaams
Gewest. De distributietarieven zijn ook
gestegen in 2016, terwijl de zuivere energiecomponent (prijs/kWh en retributie,
zonder bijdrage van groene energie) dan
weer een dalend effect heeft teweeggebracht. In het eerste kwartaal 2017 heeft
de opwaartse evolutie van de prijs voor
elektriciteit zich voortgezet (+4,0 % vergeleken met het laatste kwartaal 2016),
onder invloed van de stijging van de distributietarieven (zie hieronder) en van de
kost van de zuivere energiecomponent.

Veel hogere

ceerd door de CREG14. De methodologie
van de CREG toont aan dat de Belgische
consument, vergeleken met het gemiddelde van de buurlanden (Frankrijk, Nederland en Duitsland), minder betaald
heeft voor zijn totale elektriciteitsfactuur15 in 2013 (1,43 % minder), in 2014
(12,9 % minder) en in 2015 (9,22 % minder). In 2016 heeft de consument echter

4,8 % meer betaald.Cependant, en 2016,
le consommateur a payé 4,8 % de plus.
In vergelijking met de individuele
buurlanden, heeft de Belgische consument echter meer betaald voor de
elektriciteitsfactuur dan in Frankrijk
en in Nederland in de loop van de periode 2013-2016. Hij betaalde echter

Grafiek 3: Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor elektriciteit in België en in de buurlanden
(Residentiële klant - 3500 kWh/ jaar, in euro)
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In het eerste kwartaal 2017 heeft de Belgische consument aldus gemiddeld 959
euro betaald voor zijn jaarlijkse elektriciteitsfactuur, tegenover 826 euro gemiddeld voor de buurlanden, hetzij 16,1 %
meer. Vergeleken met elk buurland afzonderlijk betaalde de Belgische consument voor zijn elektriciteitsfactuur 58,7 %
meer dan in Frankrijk en 64,5 % meer dan
in Nederland (waar de bijdragen voor de
kleine verbruikers werden verminderd in
2016). Hij heeft echter minder uitgegeven
dan de Duitse consument, namelijk 7,2 %
minder.

Grafiek 4: Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor elektriciteit in België, per gewest
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veel minder dan de Duitse consument.
Om de investeringen in hernieuwbare
energiebronnen te financieren, heeft
Duitsland begin 2013 de belastingen
op elektriciteit verhoogd.

Brussel
Btw

Totaal

Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie.
Opm. 1: De hoeveelheid gratis elektriciteit die in het Vlaams Gewest wordt toegekend, werd
opgenomen in de gemiddelde jaarlijkse factuur. Sinds mei 2016 is deze hoeveelheid gratis
elektriciteit afgeschaft in Vlaanderen (in het GICP).
Opm. 2: Tussen april 2014 en augustus 2015 is het btw-tarief gedaald van 21 % naar 6 %. In
september 2015 werd het btw-tarief opnieuw verhoogd tot 21 %

Op jaarbasis is de elektriciteitsfactuur
met gemiddeld 50,2 % gestegen in het
Vlaams Gewest tussen 2010 en 2016 om
een gemiddelde totale kost van 1.022
euro te bereiken in 2016. In het Waals
Gewest bedroeg de stijging 16,4 % in
deze periode en dus gemiddeld 886 euro
in 2016. In het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest werd er een -weliswaar beperkte- daling opgetekend van de factuur van
1,3 %, die aldus 729 euro bedroeg.
In het eerste kwartaal 2017 was er, in
vergelijking met 2016 in zijn geheel, een
nieuwe stijging van de elektriciteitsfactuur, namelijk +11,1 % in het Vlaams
Gewest, +4,7 % in het Waals Gewest en
+4,5 % voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Zoals hiervoor werd verduidelijkt, worden deze gewestelijke verschillen in de
kosten voor de elektriciteitsfactuur voornamelijk verklaard door de evolutie van
taksen en van nettarieven die sterk verschillen per gewest. De evolutie van de
kost van de verschillende componenten
van de elektriciteitsfactuur zal behandeld worden in het volgende hoofdstuk.

Analyse van de
evolutie van de kost
van de verschillende
componenten van de
elektriciteitsfactuur

Energiecomponent
De evolutie van de kost van de energiecomponent wordt zowel beïnvloed door
de prijs van zuivere energie (vaste heffing en prijs per kWh), als door de evolutie van de kosten voor groene energie
en warmtekrachtkoppeling. In 2016 bedroeg het gewicht van deze energiecomponent 26,8 % in de totale elektriciteitsfactuur in het Vlaams Gewest, 33,3 % in
het Waals Gewest en 32,8 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De prijs van de zuivere energiecomponent (energieprijs) wordt vrij bepaald
door de energieleveranciers sinds de
energiemarkt werd geliberaliseerd. Deze
prijs was voorheen gekoppeld aan de
schommelingen van de koers voor ruwe
aardolie, met een bepaalde vertraging.
Tussen april en december 2012 werden

de opwaartse indexeringen van variabele
elektriciteitscontracten tijdelijk bevroren.
Prijsdalingen bleven toegelaten (wet van
29 maart 2012). De maatregel van het tijdelijk bevriezen van de elektriciteitsprijzen had een vertragende invloed op de
evolutie van de consumptieprijzen in de
loop van het jaar 2012. Door de toepassing van nieuwe indexeringsparameters
sinds januari 2013 (door de meerderheid
van de leveranciers), die losgekoppeld
zijn van de aardolieprijzen en door de beperking van het aantal indexeringen van
variabele contracten tot vier keer per jaar,
kon de evolutie van de prijs van de zuivere
energiecomponent beperkt worden.
Er bestaat echter altijd een zekere
correlatie, hoewel relatief beperkt,
tussen de zuivere energiecomponent
van de elektriciteitsfactuur en de prijs
van aardolie door het gebruik van gas
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lijkse consumptie van 3.500 kWh aan
enkelvoudig tarief)18.
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gewesten) en een bijdrage warmtekrachtkoppeling (alleen in Vlaanderen). Deze kosten worden vrij bepaald
door de elektriciteitsleveranciers en

Belangrijk is ook dat de voorgestelde contracten door de verschillende
elektriciteitsleveranciers alsook hun
marktaandeel kan variëren per gewest, wat het gemiddelde niveau van
de zuivere energiecomponent kan
beïnvloeden, zoals berekend door de
indicator van het Prijzenobservatorium. Bovendien genoot het Vlaams
Gewest van een hoeveelheid gratis
elektriciteit die een neerwaartse invloed had op het niveau van de zuivere energiecomponent in het Vlaams
Gewest tot in 2016. Deze toekenning
werd afgeschaft op 1 januari 2016,
hoewel een overgangsmaatregel
gold tot en met april 2016. Het in rekening nemen van deze afschaffing
in de gegevens van de indicator (gebaseerd op de methodologie van het
GICP) werd dus maar zichtbaar vanaf
mei 2016.

Grafiek 5: Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse kost van de energiecomponent voor elektriciteit in België, per gewest

dienen om de kosten verbonden aan
hun verplichting tot aankoop van groene stroomcertificaten te recupereren
(quota vastgelegd via decreet). Ze heb-

Wat betreft de kosten inzake groene
energie, betaalt de Belgische consument via zijn elektriciteitsfactuur een
bijdrage groene energie (in de drie

Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie.
Opm.: De hoeveelheid gratis elektriciteit die in het Vlaams Gewest werd toegekend, werd
opgenomen in de energiecomponent. Sinds mei 2016 is deze hoeveelheid gratis elektriciteit
afgeschaft (in het GICP).
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als belangrijke productiebron voor
elektriciteit en door het bestaand verband tussen de gasprijs en de aardolieprijs.
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ben ook de prijs beïnvloed van de energiecomponent in de loop van de laatste jaren, voornamelijk in het Vlaams
en Waals Gewest door de vele investeringen in zonnepanelen. De kosten
verbonden aan groene energie, die
29,4 % van de energiecomponent in
het Vlaams Gewest (tegenover 9,7 %
in 2010) en 26,5 % van de energiecomponent in het Waals Gewest (tegenover
9,4 % in 2010) vertegenwoordigen in
2016, zijn respectievelijk met gemiddeld 310 % en 252 % gestegen tussen
2010 en 2016. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg het gewicht
van de bijdrage groene energie slechts
10 % in 2016 (tegenover 2,2 % in 2010),
maar toch is ze 363 % gestegen in de
loop van de geanalyseerde periode.
Tussen 2010 en 2016 konden de verbruikers een stijging van de kost van
de energiecomponent van gemiddeld
2,7 % in het Vlaams Gewest zien, voornamelijk door de afschaffing van de
gratis hoeveelheid elektriciteit in 2016.
De negatieve impact op de factuur
werd echter gedeeltelijk gecompenseerd dankzij de daling van de zuivere
energiekost. Het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben
dan weer in de loop van dezelfde pe-

riode een daling van de kost van deze
energiecomponent gekend van respectievelijk -11,0 % en -20,4 %. In 2016
bereikte de kost van de energiecomponent aldus 274 euro in het Vlaams
Gewest en zelfs 295 euro in het Waals
Gewest, terwijl deze kost beperkt bleef
tot 240 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Veel duurdere nettarieven
in het Vlaams Gewest
De voorbije jaren hebben de nettarieven (transport en distributie) een verschillende evolutie gekend in de drie
gewesten. De nettarieven zijn namelijk gemiddeld met 73,3 % gestegen

Grafiek 6: Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse kost van de nettarieven
voor elektriciteit in België, per gewest
(Methodologie van de consumptieprijsindex, consumptieprofiel Dc1 - residentiële
klant - 3.500 kWh/jaar, in euro)
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Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie.
Opm.: De distributietarieven omvatten de kosten voor meten en tellen alsook het prosumententarief.

De transporttarieven voor elektriciteit kenden een sterke stijging van
138,4 % in België tussen 2010 en 2016.
Toch verschilt de evolutie van deze tarieven in deze periode sterk per gewest: +81,6 % in het Vlaams Gewest,
+83,9 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en +250,6 % in het Waals
Gewest.
De evolutie van de transporttarieven
wordt voornamelijk verklaard door de
goedkeuring van nieuwe meerjarige
tarieven (2008-2011,2012-2015, 2016-

© Sergey Nivens - Fotolia.com

De elektriciteitsfactuur
van de Belgische huishoudens

03

in het Vlaams Gewest, met 51,3 % in
het Waals Gewest en met 20,2 % in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
tussen 2010 en 2016. Maar deze evoluties verbergen verschillende gewestelijke situaties op het niveau van
de nettarieven. In het Vlaams Gewest
zijn de distributietarieven sterk toegenomen vanaf begin 2011, terwijl de
transporttarieven vooral begin 2013
zijn gestegen in het Waals Gewest.
Een sterke stijging van de nettarieven
vond ook plaats in 2015 in deze twee
gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen gebeurde
de stijging van de nettarieven geleidelijk.

2019). Deze tarieven stijgen in functie
van de kosten die gedragen worden
door de netbeheerder en door hun indexering. In het Waals Gewest hangt de
forse stijging van de transporttarieven
samen met de financiering van regionale ondersteuningsmaatregelen voor
hernieuwbare energie, een component die deel uitmaakt van de openbare
dienstverplichtingen19. In het Waals en
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kunnen producenten van groene elektriciteit hun groene stroomcertificaten
aan marktprijs verkopen aan elektriciteitsleveranciers (de leveranciers zijn
verplicht om de vooraf bepaalde quota
te behalen, de kosten hiervan worden
geïntegreerd in de energiecomponent
via de bijdrage voor groene energie en

voor warmtekrachtkoppeling) of aan
hun transmissienetbeheerder Elia tegen een gegarandeerde minimumprijs.
In het Vlaams Gewest is Elia aan dezelfde verplichting onderworpen uitsluitend voor de groene stroomcertificaten
van installaties die rechtstreeks op het
hoogspanningsnet zijn aangesloten.
Voor de installaties die aangesloten zijn
op het laag- of middenspanningsnet
zijn het de distributienetbeheerders die
de verplichting hebben groene stroomcertificaten aan te kopen tegen een gegarandeerde minimumprijs.
In de voorbije jaren hebben de investeringen in zonnepanelen en de groei
van andere hernieuwbare energiebronnen (windmolens, enz.) geleid tot een
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stijging van groene stroomcertificaten
op de markt, die de quota van de energieleveranciers overschreden. In het
Waals Gewest heeft deze situatie Elia,
de transmissienetbeheerder, gedwongen het overschot aan te kopen. Om
de meerkosten te dekken, heeft Elia
aanvragen voor tariefverhogingen ingediend voor de openbare dienstverplichting inzake de financiering van deze
maatregel. De CREG heeft deze aanvragen goedgekeurd op 1 oktober 2012
en 1 januari 2013. Deze aanpassingen
hebben geleid tot een sterke stijging
van de transporttarieven van elektriciteit voor Waalse verbruikers in 2012 en
vooral in 2013. In het Vlaams Gewest
was er geen aanpassing van deze component in de transporttarieven. In het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bereikt
het aantal groene stroomcertificaten
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nog altijd niet het aantal voorzien in de
quotumverplichting. Daardoor is er op
dit moment geen enkele wijziging nodig
van het tarief voor de openbare dienstverplichting voor de financiering van
steunmaatregelen voor hernieuwbare
energie in Brussel.
In het eerste kwartaal 2017 bedroeg
de gemiddelde kost op jaarbasis voor
transporttarieven van elektriciteit ongeveer 55 euro meer voor Waalse verbruikers dan voor Vlaamse en Brusselse verbruikers.
De distributietarieven (inclusief activiteiten van tellen en meten en het
prosumententarief), zijn in België
met 51,5 % gestegen tussen 2010 en
2016, maar deze evolutie gebeurde
niet op dezelfde manier in de drie gewesten. Zo zijn de distributietarieven
in deze periode met 12,3 % gestegen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met 26,1 % in het Waals Gewest
en met 72,3 % in het Vlaams Gewest.
De stijging van deze distributietarieven
kan enerzijds verklaard worden door
hun indexering op jaarbasis of door de
inwerkingtreding van nieuwe tarieven

en anderzijds door specifieke maatregelen op gewestelijk vlak.
Zo werden de distributietarieven jaarlijks geïndexeerd in de regulatoire periode 2009-2012 (met bevriezing van de
tarieven in 2013 en 2014) op grond van
een besluit van de CREG. Vanaf 2015
traden er nieuwe tarieven in werking,
onder goedkeuring van de gewestelijke regulerende overheden, namelijk
de VREG (voor het Vlaams Gewest),
de CWaPE (voor het Waals Gewest) en
BRUGEL (voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)20.
In het Vlaams Gewest is de sterke stijging van de distributietarieven in 2011
vooral te wijten aan de financiering
van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie21. Zoals eerder aangehaald, zijn de distributienetbeheerders
in het Vlaams Gewest verplicht groene
stroomcertificaten aan te kopen tegen een gegarandeerde minimumprijs
voor installaties die aangesloten zijn
op het laag- of middenspanningsnet.
Door de vele investeringen in fotovoltaïsche panelen werd het Vlaams Gewest in 2011 geconfronteerd met een

Daarnaast heeft de federale regering,
in het kader van de programmawet van
19 december 2014, besloten het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting te wijzigen, zodat voortaan
ook de intercommunales eraan zijn
onderworpen. De meerderheid van de
distributienetbeheerders zijn intercommunales. De meerderheid van de
betrokken netbeheerders hebben dus
een aanvraag tot verhoging van hun
distributietarieven ingediend om het
hoofd te bieden aan de kost van deze
nieuwe belasting en zo hun marges te
behouden. Zo hebben de netbeheerders hun distributietarieven aangepast
op 1 maart 2015 in Brussel, op 1 juni

2015 in het Waals Gewest en op 1 augustus 2015 in het Vlaams Gewest. Sinds juli
2015 bevatten de distributietarieven voor
elektriciteit in Vlaanderen bovendien een
“prosumententarief” voor de eigenaars
van zonnepanelen, om de kosten van hun
gebruik van het distributienet, bij het injecteren van hun productie op het net, te
verrekenen. Zo zijn deze tarieven in 2015
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
jaarbasis met gemiddeld 3,9 % gedaald
(ondanks de invoering van het nieuwe tarief “vennootschapsbelasting”)22, maar
gestegen op jaarbasis met respectievelijk 10,0 % en 16,6 % in het Waals en het
Vlaams Gewest23.
In 2016 stegen de distributietarieven
met 7,4 % op jaarbasis, vooral omwille van de invoering van nieuwe distributietarieven in het Vlaams Gewest en
de indexering van deze tarieven in het
Waals Gewest en in Brussel in januari
2016.
In het eerste kwartaal 2017 stegen
deze nieuwe distributietarieven in het
Vlaams Gewest voor 2017 door onder
andere een stijging van het budget voor
het beschouwde jaar voor de financiering van maatregelen ter bevordering

van rationeel energiegebruik (REG) en
voor steuncertificaten. In het Waals
Gewest zijn de nieuwe distributietarieven voor 2017 eveneens gestegen als
gevolg van onder meer de stijging van
de kosten verbonden aan de ontwikkeling van slimme netwerken en aan
de ontwikkeling van het platform voor
gegevensuitwisseling Atrias (overlegplatform tussen de netbeheerders, de
leveranciers en de gewestelijke regulatoren). In Brussel werden de distributietarieven, geldig voor de periode
2015 tot 2019, naar beneden bijgesteld
door de regulator BRUGEL voor het
jaar 2017 als gevolg van een aanpassing van de tariefmethodologieën.
In het eerste kwartaal van 2017 bedroeg de gemiddelde kost op jaarbasis
voor de distributietarieven van elektri-
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stijging van groene stroomcertificaten,
die de quota van de energieleveranciers overschreden. Om de meerkosten gedragen door de distributienetbeheerders (DNB) te dekken, heeft
de CREG een verhoging van de tarieven van Eandis en Infrax goedgekeurd
(bedrijven die de belangrijkste DNB’s
omvatten in het Vlaams Gewest). Die
tariefverhoging werd in de eerste helft
van 2011 doorgevoerd (van kracht in
mei 2011 voor Eandis en in juni 2011
voor Infrax).
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citeit aldus 143 euro meer in Vlaanderen dan in Wallonië en zelfs 198 euro
meer in Vlaanderen dan in Brussel.
De totale kost van de nettarieven (distributie en transport) op jaarbasis bedroeg 88 euro meer in Vlaanderen dan
in Wallonië en 197 euro meer in Vlaanderen in vergelijking met Brussel in
het eerste kwartaal 2017.

Grafiek 7: Evolutie van de gemiddelde jaarlijkse kost van de verschillende taksen (behalve btw) voor elektriciteit in België, per gewest
(Methodologie van de consumptieprijsindex, consumptieprofiel Dc1 - residentiële
klant - 3.500 kWh/jaar, in euro)
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Behalve de energiecomponent en
de nettarieven betaalt de consument via de elektriciteitsfactuur ook
heffingen en toeslagen die kunnen
verschillen per gewest. Het gaat
over de energiebijdrage24, de federale bijdrage 25, de retributie voor de
aansluiting (in het Waals Gewest) 26,
de toeslag voor de financiering van
de openbare dienstverplichtingen
(in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)27 en de bijdrage Energiefonds
(in het Vlaams Gewest)28.
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Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie.

Tussen 2010 en 2016 is het geheel
van alle heffingen en toeslagen globaal gezien stabiel gebleven in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
het Waals Gewest, terwijl het vervijfvoudigd is in het Vlaams Gewest.
Deze evolutie van de andere taksen
in het Vlaams Gewest laat zich verklaren door de toepassing van een
bijkomende taks op elektriciteit in
maart 2016 om de schuld in verband

met het systeem van groene stroomcertificaten te laten verdwijnen. Deze
is momenteel geïntegreerd in de bijdrage Energiefonds. Deze bijdrage
Energiefonds werd vastgelegd in 2016
op 100 euro per jaar voor de Vlaamse
verbruikers die maximum 5.000 kWh
verbruiken. Op 22 juni 2017 heeft het
Grondwettelijk Hof de beslissing genomen om de bijkomende taks te
schrappen vanaf 2018.
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De btw bedraagt 21 % en slaat op alle
componenten van de elektriciteitsfactuur, behalve de federale bijdrage en de
bijdrage Energiefonds die niet onderworpen zijn aan de btw. Tussen april 2014 en
augustus 2015 is het btw-tarief echter tijdelijk gedaald van 21 % naar 6 %.

Marktdynamiek:
De tarieven voor
elektriciteit vergelijken
en het minst dure
aanbod kiezen blijft
zeer voordeling
De marktdynamiek (te weten het aantal
huishoudens dat van energieleverancier
wisselde, berekend op basis van het aantal residentiële toegangspunten per leverancier) werd sterk gestimuleerd in 2012
en 2013 door regeringsmaatregelen en
verschillende andere initiatieven. In 2014
en 2015 is de marktdynamiek een beetje
vertraagd in het Vlaams en het Waals Gewest, maar is versneld in Brussel. In totaal bedroeg het veranderingspercentage

residentiële klanten in 2015 13,4 % in het
Vlaams Gewest, 14,3 % in het Waals Gewest en 6,2 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (tegenover respectievelijk
14,9 %, 16,8 % en 4,8 % in 2013), volgens
de statistieken van de VREG, CWaPE en
BRUGEL. Deze percentages zijn hoger
dan deze waargenomen in 2011 (10,2 %
voor het Vlaamse Gewest, 10,8 % voor het
Waals Gewest en 1,1 % voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest), het jaar voordat
er verschillende hervormingen werden
doorgevoerd. Overigens kende de elektriciteitsmarkt in 2016 een verbetering van
de dynamiek, omdat de veranderingspercentages gestegen zijn naar 19,1 %
voor het Vlaams Gewest, 16,2 % voor het
Waals Gewest en 6,7 % voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Ondanks een relatief grote marktdynamiek de laatste jaren, schommelen

de marktaandelen van de leveranciers
slechts in beperkte mate. Volgens een
studie van de CREG29 eind 2015 laat
deze situatie zich onder andere verklaren door de trouw van de consument aan zijn huidige leverancier, het
bestaan van toetredingsbarrières voor
nieuwkomers en het gebrek aan vertrouwen in nieuwe leveranciers.
Volgens diezelfde studie van de CREG
veranderen Belgische verbruikers ook
niet altijd van leverancier voor een goedkoper contract. Uit de laatste schattingen (die geen rekening houden met
eventuele kortingen op officiële aanbiedingen) blijkt dat het marktaandeel van
de 10 duurste contracten voor residentiële verbruikers 63 % bedraagt voor elektriciteit. De 10 goedkoopste producten
vertegenwoordigen slechts 3 % van het
marktaandeel voor elektriciteit. Volgens

Tabel 1: Evolutie van de residentiële veranderingspercentages op de
elektriciteitsmarkt in België, per gewest
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vlaams Gewest

10,2%

16,7%

14,9%

11,6%

13,4%

19,1%

Waals Gewest

10,8%

14,7%

16,8%

14,7%

14,3%

16,2%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1,1%

4,4%

4,8%

5,1%

6,2%

6,7%

Bronnen: VREG, CWaPE en BRUGEL.
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op de residentiële elektriciteitsmarkt,
voorziet de CREG een Scan30 die toelaat
om de jaarbedragen van de energiecomponent te vergelijken. Deze component van de factuur is immers het enige element dat wordt beïnvloed door de
concurrentie op de markt en dat dus kan
verschillen van de ene leverancier ten
overstaan van de andere voor eenzelfde
plaats. Er wordt geen rekening gehouden met de nettarieven, taksen en heffingen die per gewest verschillen.

Om bewust te worden van alle prijsverschillen tussen de bestaande contracten

Volgens de Scan van mei 2017 bedroeg de potentiële besparing tussen

de hoogste en de laagste prijs van de
energiecomponent (vaste retributie
en prijs/kWh, exclusief diverse taksen) ongeveer 40 % voor elektriciteit,
of een besparing van ongeveer 140
euro op de totaalfactuur. Hoewel dit
prijsverschil nog groot blijft, is het
de laatste jaren toch gedaald. Op basis van de elektriciteitsindicator van
het Prijzenobservatorium, bedroeg
het verschil in percentage tussen
de duurste en de goedkoopste prijs
van de energiecomponent (exclusief
taksen) van elektriciteit nog 58 % in
2012.
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de CREG kan deze situatie onder meer
verklaard worden door onvoldoende
kennis bij de verbruiker betreffende de
omvang van de bestaande aangeboden
contracten, de strategie van leveranciers
om duurdere producten of contracten te
promoten, de weerstand bij de verbruiker tegen de te nemen administratieve
stappen verbonden aan het veranderen van contract. Het verschil tussen de
duurste en goedkoopste contracten is
echter niet te verwaarlozen.
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Voetnoten
1

Dit artikel werd opgesteld door Christine Bruynoghe van de dienst Prijzen en marktwerking van de Algemene Directie
Economische Analyses en Internationale Economie. 

2

Beheerder van het hoogspanningsnet voor het transport van elektriciteit. 

3

De transmissienetbeheerder is onderworpen aan bepaalde openbare dienstverplichtingen. Het gaat met name over de
financiering van de aansluiting van (federale) offshore gewestelijke steunmaatregelen voor hernieuwbare energie (Vlaanderen en Wallonië) en voor warmte-krachtkoppeling (enkel Vlaanderen).windmolenparken en over de financiering van 

4

Het gaat over de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein (Wallonië) en de toeslag retributie wegenisrecht (Brussel).
De eerste wordt gestort aan de gemeenten voor het gebruik van het openbaar domein voor elektrische kabels. De tweede is ten
gunste van de Brusselse gemeenten om de inkomstenverliezen ten gevolge van de liberalisering van de markt te vergoeden. 

5

De distributienetbeheerders zijn eveneens onderworpen aan bepaalde verplichtingen tot openbare dienstverlening. Het
gaat onder andere over steunmaatregelen voor beschermde klanten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel), de plaatsing van
budgetmeters (Vlaanderen en Wallonië) en van vermogensbegrenzers (Brussel), de toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit (Vlaanderen, tot en met december 2015) en over de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare
energie (Vlaanderen). 

6

Het gaat bijvoorbeeld over de retributie wegenisrecht voor het gebruik van het openbaar domein in Wallonië. 

7

In het kader van het “Interfederale pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance” (goedgekeurd door het basisoverlegcomité op 17 december 2013) heeft de federale regering beslist om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen van
21 % naar 6 % voor residentiële klanten. Deze maatregel werd toegepast tussen april 2014 en augustus 2015. 

8

Het gewicht van de verschillende componenten kan sterk variëren volgens het type klant (verbruikersprofiel en spanningsniveau van de aansluiting), de distributiezone, het gewest en de leverancier. 

9

De opsplitsing van de elektriciteitsfactuur is gebaseerd op de tarieven van 2016 voor een consumptieprofiel Dc1 (jaarlijks
verbruik van 3.500 kWh aan enkelvoudig tarief), zoals berekend door het Prijzenobservatorium. 
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10 De gemiddelde jaarlijkse groei werd berekend door de index van 2016 te vergelijken met de index van 2010 op jaarbasis.
Het gemiddeld groeipercentage werd berekend als een meetkundig gemiddelde. 
11 De evolutie van de aardolieprijs is gebaseerd op de gegevens gepubliceerd door Insee, “International prices of imported
raw materials - Brent crude oil (London) - Prices in euros per barrel”. 
12 De distributietarieven voor elektriciteit bevatten sinds juli 2015 in Vlaanderen een “prosumententarief” voor de houders
van zonnepanelen, om de kosten van hun gebruik van het distributienet, bij het injecteren van hun elektriciteitsproductie
op het net, door te rekenen. 
13 In het kader van de programmawet van 19 december 2014 heeft de federale regering besloten het toepassingsgebied van
de vennootschapsbelasting te wijzigen, zodat voortaan ook de intercommunales eraan zijn onderworpen. Zo hebben de
netbeheerders hun distributietarieven aangepast op 1 maart 2015 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 1 juni 2015
in het Waals Gewest en op 1 augustus 2015 in het Vlaams Gewest. 
14 De vergelijking van de energiefacturen tussen België en de buurlanden is gebaseerd op de methodologie die ontwikkeld werd
door Frontier Economics in de studie “International comparison of electricity and gas prices for households” en die verder ontwikkeld werd door de CREG. Voor meer informatie over deze publicaties en de methodologie, zie FOD Economie, “Jaarverslag
2013 van het Prijzenobservatorium”, INR. Voor elk land afzonderlijk maakt de CREG een prijsvergelijking op basis van drie
contracten: het standaardaanbod van de standaardleverancier, het goedkoopste aanbod en een concurrentieel aanbod bij de
tweede leverancier op de markt. 
15 Hetzij het totaal aantal componenten inclusief de nettarieven, de btw (van 21 % behalve tussen april 2014 en augustus 2015
toen het btw-percentage 6 % bedroeg) en diverse taksen. 
16 De gebruikte methodologie voor het uitwerken van de indicator van de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor de consument
wordt gepresenteerd in het “Jaarverslag 2011 van het Prijzenobservatorium”. 
17 De berekeningsmethode is gebaseerd op de verwervingsbenadering volgens de richtlijnen van Eurostat voor het GICP.
Die benadering houdt rekening met een geschatte aankoopprijs (op jaarbasis) bij het ondertekenen van het contract. Die
geschatte prijs is dus gebaseerd op één enkele waarde (de actuele waarde) van de verschillende prijscomponenten die de
energieleveranciers toepassen, in tegenstelling tot de betalingsbenadering die rekening houdt met het gemiddelde van de
maandprijzen van de laatste 12 maanden gewogen naargelang het maandelijkse consumptieniveau. 
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18 De resultaten kunnen ook sterk verschillen naargelang het beschouwde consumptieprofiel. 
19 Zie Jaarverslag 2013 van het Prijzenobservatorium. 
20 In het kader van de zesde staatshervorming (bijzondere wet van 6 januari 2014) werd de bevoegdheid voor de distributietarieven voor elektriciteit op 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewesten. Deze bevoegdheid wordt voortaan uitgeoefend
door de VREG (Vlaams Gewest), de CWaPE (Waals Gewest) en BRUGEL (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) als gewestelijke
regulerende overheden. 
21 Zie Jaarverslag 2013 van het Prijzenobservatorium. 
22 In 2015 gingen de tarieven in dalende lijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de, sinds 2009, waargenomen structurele vermindering van de verbruikte hoeveelheden energie en als gevolg van de vermindering van de kosten voor de distributienetbeheerder over de gehele periode. Deze distributietarieven zullen daarna geleidelijk stijgen in de volgende jaren 
23 De aanvragen tot verhoging van de tarieven werden verantwoord door de investeringsinspanningen van de laatste jaren en
door de aankoopverplichting van groene stroomcertificaten door de distributienetbeheerders in het Vlaams Gewest voor
elektriciteitsleveringen van de laatste twee jaar. 
24 Het gaat over een indirecte belasting die als doel heeft het fonds te financieren voor het financiële evenwicht van de sociale
zekerheid. 
25 Deze federale bijdrage dient om verschillende beleidsmaatregelen of actieve instanties te financieren op het domein van
energie (de werking van de CREG, de denuclearisatie, het Kyotofonds, het sociaal fonds (OCMW), beschermde klanten en
premies verwarming). 
26 Deze heffing betreft de aansluiting op het elektrisch netwerk. Deze heffing wordt gestort in het Energiefonds van het Waals
Gewest en dient om bij te dragen aan de financiering van de CWaPE, maar ook voor de financiering van verschillende acties
onder andere voor de bescherming van het milieu of de REG en voor de promotie van energie. 
27 Deze bijdrage heeft onder andere tot doel om de energiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te financieren. 
28 Deze bijdrage heeft onder meer tot doel de werking van de VREG, de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt, te financieren. Sinds maart 2016 werd er een bijkomende taks op elektriciteit ingevoerd en geïntegreerd in de
bijdrage Energiefonds. Deze taks probeert de schuld verbonden aan het systeem van de groene stroomcertificaten
te doen verdwijnen. Op 22 juni 2017 heeft het Grondwettelijk Hof deze bijkomende taks geschrapt, maar deze zal wel
behouden blijven voor 2016 en 2017. 

De elektriciteitsfactuur
van de Belgische huishoudens
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29 CREG, “Studie over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en mogelijke besparingspotentiëlen voor gezinnen, KMO’s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt”, 17 december 2015. 
30 http://www.creg.be/nl/cregscan#/ 
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Analyse clôturée au 16 juin 2017
• La demande extérieure a été le principal moteur de l’activité économique au premier trimestre de 2017 en glissement trimestriel. En effet, les exportations nettes ont soutenu cette dernière à hauteur de 0,6
point de pourcentage au premier trimestre de 2017, alors qu’elles l’ont
amputée de 1 point de pourcentage au quatrième trimestre de 2016 ;
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• Selon l’ICN, au premier trimestre de 2017, le PIB a progressé, à
un an d’écart, de 1,6 %. Il s’agit du quinzième trimestre consécutif
d’évolution positive ;
• Mesurée à un trimestre d’écart, l’augmentation de l’activité économique a atteint 0,6 % au cours du premier trimestre de 2017, en nette accélération par rapport à la croissance du trimestre précédent
(+0,4 %) ;

• La demande intérieure hors stocks a également soutenu la croissance économique au premier trimestre de 2017 mais de manière
moins marquée qu’au quatrième trimestre de 2016, avec respectivement une contribution de 0,2 et 1,1 point de pourcentage en glissement trimestriel. Cette faible contribution s’explique notamment
par les investissements, et plus particulièrement les investissements des entreprises, qui ont amputé la progression de l’activité économique à hauteur de 0,2 point de pourcentage contre une
contribution positive de l’ordre de 0,8 point de pourcentage au trimestre précédent. Les dépenses de consommation publique sont
restées stables contribuant à hauteur de 0,1 point de pourcentage
à l’évolution trimestrielle du PIB, alors que la contribution des dépenses de consommation privée s’est renforcée, passant de 0,1
point de pourcentage au quatrième trimestre de 2016 à 0,3 point de
pourcentage au premier trimestre de 2017 ;
• En mai 2017, la confiance des chefs d’entreprise a reculé par
rapport au mois précédent, mais se situe néanmoins à un niveau
supérieur au niveau de confiance atteint en mai 2016 ;
• La confiance des ménages se situe à un niveau élevé en 2017, affichant une certaine stabilité et s’installant à son niveau le plus élevé observé depuis mai 2011.
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• L’activité dans la construction s’est renforcée au premier trimestre de 2017, progressant de 2,9 % au premier trimestre de
2017 à un an d’écart contre 2 % au trimestre précédent. L’activité dans la construction a contribué pour 0,1 point de pourcentage à la croissance économique tout comme au trimestre
précédent ;
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• Enfin, la croissance dans les services s’est montrée très robuste au premier trimestre de 2017 (+1,8 % à un an d’écart contre
+1,1 % au trimestre précédent), soit sa plus forte accélération
depuis le troisième trimestre de 2011. L’apport des services à la
croissance du PIB a été de 1,3 point de pourcentage (contre 0,8
point de pourcentage au trimestre précédent), soutenant presque
entièrement la croissance de l’activité économique au cours du
premier trimestre de 2017.

• À un an d’écart, le PIB a crû de 1,6 % au premier trimestre de
2017, en accélération par rapport à la croissance observée au
trimestre précédent (+1,1 %) et pour la première fois depuis le
quatrième trimestre de 2015. La croissance enregistrée au premier trimestre de 2017 est également supérieure à celle observée sur l’ensemble de l’année 2016, se chiffrant à 1,2 % à un an
d’écart ;
• Au premier trimestre de 2017, l’activité dans l’industrie manufacturière a connu un nouveau ralentissement, et ce pour la cinquième fois consécutive (-0,1 % à un an d’écart contre +0,2 %
au trimestre précédent). De plus, pour la première fois depuis le
premier trimestre de 2013, l’activité dans l’industrie s’est repliée ;
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• L’inflation totale en Belgique, mesurée sur la base de l’IPCH, a sensiblement progressé au premier trimestre de 2017 (+3 %) par rapport à l’inflation enregistrée au trimestre précédent (+2 %). Il s’agit
du taux d’inflation le plus élevé depuis le quatrième trimestre de
2012 et de la huitième progression consécutive de l’inflation ;
• Cette hausse des prix s’explique par une contribution positive des
produits énergétiques dont les prix ont fortement progressé au
premier trimestre (+18,4 % en rythme annuel contribuant à l’inflation totale à hauteur de 1,6 point de pourcentage). Une telle hausse
n’avait plus été observée depuis le quatrième trimestre de 2011.
Outre l’augmentation des prix moyens du pétrole et du prix des composantes énergétiques rentrant dans le processus de production, un
ensemble de décisions politiques prises en Flandre sur le marché
de l’électricité ont impacté les prix moyens ;
• Par comparaison au trimestre précédent, la contribution à l’inflation
des produits alimentaires non transformés et des produits industriels
est restée stable à 0,2 point de pourcentage, tandis que la contribution
des produits alimentaires transformés s’est légèrement réduite à 0,2
point de pourcentage, soit 0,1 point de pourcentage de moins. Avec
0,8 point de pourcentage en moyenne, les services ne sont donc plus
le principal contributeur à l’inflation totale, ce qui ne s’était plus vu
depuis le premier trimestre de 2012.

• Bien qu’ayant crû à un an d’écart, les exportations de biens (en quantité) enregistrent toutefois une décélération de leur progression revenant de 12,3 % de hausse au quatrième trimestre de 2016 à 6,1 %
au premier trimestre de 2017 ;
• Le rythme de croissance annuel des importations s’est aussi ralenti
revenant de 10,5 % au quatrième trimestre de 2016 à 4,7 % au premier trimestre de 2017 ;
• Au premier trimestre de 2017, bien que la croissance de l’activité industrielle se soit également réduite à 2,7 % (à un an d’écart) contre
3,6 % au trimestre précédent, le niveau de la production a atteint un
nouveau plus haut depuis 2008.
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• Les exportations totales exprimées en valeur ont progressé de
16,7 % au cours des trois premiers mois de l’année 2017 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
16,4 % en glissement annuel et aux exportations intra-UE qui ont
également augmenté à hauteur de 17,5 % sur la même période ;
• Nos importations ont également augmenté sur les trois premiers
mois de 2017 (+18,2 % à un an d’écart), principalement sous l’effet
d’une hausse des importations intra-UE (+20,7 %) mais également
de l’accroissement des importations extra-UE (+12,8 %) ;
• Ce résultat se traduit par une balance commerciale déficitaire au
premier trimestre de l’année. A titre de comparaison, la balance
commerciale était légèrement positive au premier trimestre de
l’année 2016 ;
• En moyenne, sur les trois premiers mois de l’année 2017, les
échanges commerciaux de la Belgique se sont essentiellement réalisés avec les pays de l’Union européenne, ceux-ci couvrant 71 %
de ses exportations et de 70 % de ses importations.

• Au quatrième trimestre de 2016, le taux d’emploi poursuit la hausse initiée au deuxième trimestre de 2016 et atteint ainsi 63,4 %,
en augmentation donc de 1,2 point de pourcentage par rapport au
trimestre précédent et de 1,6 point de pourcentage à un an d’écart ;
• Après avoir observé une baisse au quatrième trimestre de 2016,
le taux de chômage (données brutes) est en quasi-stagnation au
premier trimestre de 2017, atteignant 7,1 %, soit en diminution de
0,1 point de pourcentage à un trimestre d’écart et de 1,2 point de
pourcentage en glissement annuel ;
• Au premier trimestre de 2017, le taux de chômage des jeunes de
moins de 25 ans a enregistré une évolution plus favorable, revenant
de 19,7 % au quatrième trimestre de 2016 à 17,9 %, soit en diminution de 1,8 point de pourcentage par rapport au trimestre précédent et de 1,9 point de pourcentage en glissement annuel.
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• La dette publique s’est élevée à 105,9 % du PIB en 2016 contre
106 % en 2015. Ce recul de la dette constitue le second retrait observé depuis 2007, poursuivant ainsi la baisse entamée en 2015 ;

• Au premier trimestre de 2017, 28.499 nouvelles entreprises ont été
créées, ce qui constitue une augmentation de 5,8 % en glissement
annuel ;

• En 2016, le solde de financement s’est dégradé de 0,1 point de
pourcentage par rapport à 2015 pour s’établir à -2,6 % du PIB. Toujours rapportées au PIB, les recettes et les dépenses primaires
ont reculé en raison d’une part, des mesures initiées dans le cadre
du taxi-shift en 2016 ayant des effets baissiers sur les deux volets
et d’autre part, des réductions des investissements publics. Par
ailleurs, des dépenses en capital non récurrentes ont affecté les
dépenses publiques. En outre, la baisse des taux d’intérêts a eu
pour conséquence de réduire la charge d’intérêts de 0,1 point de
pourcentage du PIB ;

• Ces nouvelles entreprises représentent pour 86,3 % des primo-assujettissements (dont 45,4 % de personnes physiques et 40,9 % de
personnes morales) et pour 13,8 % des ré-assujettissements (dont
10,5 % de personnes physiques et 3,3 % de personnes morales) ;

• Le programme de stabilité 2017-2020 transmis en avril 2017 à la
Commission européenne prévoit la réalisation d’un équilibre structurel en 2019 au lieu de 2018, comme initialement prévu.

• A contrario, 20.389 entreprises ont cessé leurs activités au premier
trimestre de 2017 (dont 65,3 % de personnes physiques et 34,7 %
de personnes morales), soit un accroissement de cessations d’activités de 12,8 % en glissement annuel ;
• Au premier trimestre de 2017, le solde « créations-cessations » est
positif et représente un solde net de créations de 8.110 entreprises, dont 32,3 % de personnes physiques et 67,7 % de personnes
morales. Ce solde « créations-cessations » s’inscrit à la hausse
par rapport au trimestre précédent (+14,5 %), mais apparaît en diminution à un an d’écart (-8,5 %).
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