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1 Inleiding
Het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven en de prijzen voor goederen en diensten hangen
rechtstreeks samen met de werking van de markt. Daarom past het Prijzenobservatorium sinds enkele
jaren een screeningmethode toe. Daarmee kunnen tastbare bewijzen verzameld worden over de werking
van de verschillende markten (evidence based tool) en kunnen eventuele concurrentie- of
prestatieproblemen in bepaalde sectoren van de Belgische economie opgespoord worden. In dit rapport
worden de resultaten van deze benadering voorgesteld.
Het doel van de screening bestaat erin eventuele verstoringen in de Belgische marktsectoren op te sporen.
Verschillende dimensies van de marktwerking worden bekeken, zoals concentratie, internationale
openstelling en winstmarges. In die zin vormt de screening een eerste stap in de analyse en de kennis van
de werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.
De resultaten van de horizontale screening worden gekruist met informatie uit andere bronnen1 en
aangevuld met uitgebreidere analyses van het Prijzenobservatorium2. Ze kunnen gebruikt worden door
instellingen die instaan voor de regulering en de mededinging op de Belgische markten.
Volledig onafhankelijk van bedrijven, instanties voor de controle en regulering van de markten en andere
stakeholders voert het Prijzenobservatorium deze screening uit in alle objectiviteit en onpartijdigheid. Als
lid van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) heeft het toegang tot de microgegevens van de
ondernemingen en gebruikt het deze met naleving van de vertrouwelijkheid.
Dit rapport bevat de resultaten van de screening van 2018 (gegevens 2012-2016). Deel twee behandelt de
methodologische aanpak en de gegevensbronnen die werden gebruikt voor deze horizontale
sectorscreening3. Deel drie licht de resultaten toe voor de industriële en de dienstensectoren. Deel vier
onderzoekt het verloop van de concentratie-index van de markten, terwijl het vijfde deel het aandeel van
zombiebedrijven in de verschillende sectoren in België evalueert. Dit screeningsrapport werd opgesteld
door Lidia Tsyganok, Erwin Van Hirtum en Jean-Yves Jaucot.

1

Zoals de verschillen in de evolutie van de consumptieprijzen tussen België en de buurlanden, aandachtspunten
die aangebracht worden door internationale instellingen zoals de Europese Commissie en de OESO, en punten
die verband houden met de context.
2
Zo voerde het Prijzenobservatorium in 2018 een studie uit over de marktwerking van gereglementeerde
diensten (notarissen, boekhouders, architecten, ingenieurs), een studie over de prijzen in de detailhandel, en
een studie over de vakantieparken in België.
3
De voorgaande rapporten bevatten meer uitgebreide details over de methodologie. Zie met name Screening
2014; Screening 2015.
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5 troeven van de screening
1. Een gedetailleerde segmentatie van de verschillende markten in de
Belgische economie. De screening analyseert de sectoren op het meest
gedetailleerde NACE-niveau dat beschikbaar is.
2. Er is gewerkt met volledige en betrouwbare gegevens van de
ondernemingen. De indicatoren van de screening zijn berekend op basis van
informatie uit verschillende officiële gegevensbronnen.
3. Er wordt rekening gehouden met ondernemingsgroepen. In een
geglobaliseerde wereld kunnen verschillende ondernemingen eenzelfde
eigenaar hebben of behoren tot eenzelfde groep. In de screening wordt
rekening gehouden met deze factor van ondernemingsgroepen.
4. De winstmarge-indicator (of Price Cost Margin-indicator) wordt zo
berekend dat hij representatief is voor de realiteit van de sector. Hij is met
name gebaseerd op de structuurenquête van ondernemingen (Structural
Business Survey), waarbij per sector rekening wordt gehouden met zoveel
mogelijk ondernemingen (inclusief kmo's).
5. De verschillende indicatoren voor de marktwerking zijn berekend voor
meerdere jaren. Daardoor kan hun evolutie in de tijd geanalyseerd worden.
De horizontale screening 2018 analyseert 628 sectoren (waarvan 393
dienstensectoren), die 797 miljard EUR genereren op de Belgische markt,
en gebruikt de gegevens van 579.865 ondernemingen.
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2 Methodologie
2.1 Aanpak
Deze screening bestrijkt alle marktsectoren van de Belgische economie4, met als doel die sectoren te
identificeren die mogelijk niet optimaal functioneren en die een verdere analyse verdienen op het vlak van
marktwerking.
De screening is gebaseerd op een samengestelde indicator. Deze synthetiseert de gegevens van
verschillende marktwerkingsvariabelen. Het geeft zo een overzicht van de prestaties van de verschillende
sectoren en vergemakkelijkt de vergelijking ervan.
De interpretatie van de samengestelde indicator vereist de grootst mogelijke voorzichtigheid. Dit
aggregaat kan tegengestelde ontwikkelingen in deze verschillende componenten verbergen. Daarom
wordt ook bijzondere aandacht besteed aan sectoren waarbij uit de analyse een variabele naar voren
komt, zonder dat deze sectoren in de rangorde van de samengestelde indicator verschijnen.
Net als bij de vorige screeningsoefeningen omvat de samengestelde indicator vijf indicatoren die de
marktstructuur beschrijven en vier indicatoren die de marktdynamiek weergeven5.

Bij de indicatoren van de marktstructuur, meten het aantal ondernemingen en de Herfindahl-Hirshman
Index (HHI) de concentratie van ondernemingen in de markt. De Price Cost Margin (PCM) geeft een
benadering van de winstmarge van een bedrijf. De toegankelijkheid van een sector wordt onder andere
beoordeeld op basis van de kapitaalintensiteit. De importpenetratiegraad wordt gebruikt om te schatten
in welke mate een sector aan internationale concurrentie onderhevig is. Voorlopig wordt deze laatste
indicator, vanwege het gebrek aan volledige beschikbaarheid van gegevens, alleen berekend voor
industrieën.

4

De term sector wordt in deze tekst gebruikt als synoniem voor de term bedrijfstak uit de Nationale Rekeningen
en mag niet verward worden met de term institutionele sector uit de Nationale Rekeningen. De termen
marktsectoren en marktbedrijfstakken worden dus in de tekst als synoniemen beschouwd en gebruikt.
5
Voor meer details over de verschillende indicatoren, zie Screening 2014 en bijlage 1 van dit rapport.
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Bij de indicatoren voor de marktdynamiek kwantificeert het ondernemingsverloop (Churn rate) de
marktaandelen van bedrijven die in het verslagjaar een sector zijn toegetreden of hebben verlaten. De
overlevingsgraad meet de duurzaamheid van bedrijven op de markt over een periode van 5 jaar. De
rotatiegraad (of Total Number of different Firms index) geeft een overzicht van de acht bedrijven die de
afgelopen vijf jaar het belangrijkst zijn geweest in termen van omzet. Er wordt ook rekening gehouden met
de veranderlijkheid van marktaandelen van alle ondernemingen van jaar tot jaar.
De samengestelde indicator is opgebouwd volgens dezelfde methodologie als in de vorige jaren. Deze
bestaat uit een fase van normalisatie, waarna de genormaliseerde indicatoren worden samengevoegd tot
een samengestelde indicator. Normalisatie laat toe om variabelen die verschillende meetschalen
gebruiken toch met elkaar te vergelijken. Hiervoor is de 'min-max'-methode6 gebruikt omdat deze geen
invloed heeft op de rankschikking van de oorspronkelijke waarden van de indicatoren. Na de normalisatie
schommelen de waarden van elke indicator tussen 0 en 1. Een hoger risico op dysfuncties resulteert in een
waarde dicht bij 1. Eenmaal genormaliseerd worden deze indicatoren samengevoegd tot een
samengestelde indicator7.
Alle geanalyseerde sectoren werden geclassificeerd als industriële sectoren of dienstensectoren. Deze
segmentatie is essentieel in het proces van normalisatie van indicatoren (waarbij de minimum- en
maximumwaarden van een indicator deze zijn van de referentiegroep waaraan de sector is toegewezen).
Het onderscheid tussen industrie en diensten werd voornamelijk ingegeven door de beschikbaarheid van
gegevens voor de importpenetratie-indicator en door de logica van de voorgaande screenings van het
Prijzenobservatorium en andere instellingen8.
Om de interpretatie van de rangschikking van de samengestelde indicator te vergemakkelijken, zijn de
sectoren gegroepeerd in grotere categorieën, zoals de voedingsnijverheid, de handelssectoren of de
netwerkdiensten.
De hierboven gedefinieerde onderliggende hypothesen, en met name de aggregatie van informatie binnen
de samengestelde indicator, kunnen van invloed zijn op de resultaten van de screening. Daarom wordt niet
6

Volgens deze methode worden de indicatoren genormaliseerd met behulp van de volgende formule:
𝑌𝑛𝑖 =

𝑌𝑖 − 𝑌𝑚𝑖𝑛
𝑌𝑚𝑎𝑥 − 𝑌𝑚𝑖𝑛

Waarbij 𝑌𝑛𝑖 de gestandaardiseerde indicator 𝑌 is voor de sector i, Yi de waarde van de indicator van de sector i,
𝑌𝑚𝑖𝑛 de effectieve minimale waarde van de indicator 𝑌 en 𝑌𝑚𝑎𝑥 de effectieve maximale waarde 𝑌. Voor de
indicatoren waarvan een waarde dicht bij 0 een mogelijk risico op marktverstoringen aanduidt, is de
genormaliseerde waarde gelijk aan (1 – Yn). Voor de indicatoren aantal ondernemingen, kapitaalintensiteit en
ondernemingsverloop werden de waarden eerst omgezet in logaritmen vooraleer genormaliseerd te worden
volgens de min-max-methode. Deze indicatoren vertonen immers een sterk geconcentreerde verdeling met
enkele extreme waarden die de normalisatie zouden beïnvloeden. Bovendien is voor sommige indicatoren een
niet-lineaire normalisatie meer aangewezen vanuit economisch oogpunt. Zo dient bijvoorbeeld, voor het aantal
ondernemingen, de waardedaling groter te zijn (de toename aan concurrentie en aan marktwerking is groter)
bij een overgang van 1 naar 50 ondernemingen dan bij een overgang van 3.000 naar 3.500 ondernemingen.
7

Drie methoden worden gebruikt: het rekenkundig gemiddelde, het geometrisch gemiddelde en de methode
van het voordeel van de twijfel (BoD voor Benefit of the Doubt). Elke methode heeft haar voor- en nadelen.
Aangezien de drie methodes vergelijkbare resultaten opleveren, wordt voor de samenvoeging van de indicator
gekozen voor het gebruik van het rekenkundig gemiddelde.
8

Bijvoorbeeld, European Commission (2007) “Implementing the new methodology for product market and sector
monitoring: results of a first sector screening”, SEC(2007) 1517 (Brussels, Commission of the European
Communities), European Commission (2007) “Guiding principles for product market and sector monitoring”,
European Economy, Occasional Papers 34, June, European Commission (2018) “Identifying Priority Service
Sectors for Reforms in France”.
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alleen elke indicator specifiek geanalyseerd, maar wordt ook elke modelhypothese onderworpen aan een
gevoeligheidsanalyse.
Om rekening te houden met het economische belang van de sectoren, worden zij parallel met hun
binnenlandse omzetvolume geanalyseerd. Daarnaast kan in de toekomst de tijdsevolutie van de
indicatoren en - voor zover mogelijk - de vergelijking ervan met internationale referentiewaarden
(benchmark) worden belicht.

2.2 Bronnen van de statistische gegevens
Voor de berekening van de indicatoren gebruikt het Prijzenobservatorium dezelfde bronnen als tijdens de
vorige screeningsoefeningen. Het betreft daarbij de volgende statistische bronnen, met jaargegevens die
gedetailleerd zijn tot op ondernemings- of productniveau:
1. Het register van ondernemingen, beheerd door Statbel (het Belgische statistiekbureau).
2. De jaarrekeningen van ondernemingen, afkomstig van de Balanscentrale van de NBB.
3. De omzet op basis van de btw, afkomstig van Statbel.
4. Import- en exportgegevens, afkomstig van de NBB9.
5. De structuurenquête ondernemingen, afkomstig van Statbel.
Binnen het ondernemingenregister van Statbel wordt aan elke individuele onderneming10 een unieke
NACE-code11 toegekend op basis van zijn voornaamste activiteit. Die bepaalt tot welke bedrijfstak de
onderneming behoort. Er is gewerkt op het meest gedetailleerde niveau dat beschikbaar is, namelijk het
NACE-5-digits niveau voor de sectoren waar deze onderverdeling bestaat en het NACE-4-digits niveau voor
de andere sectoren12.
De analyse over de marktwerking vraagt dat de relevante markt duidelijk gedefinieerd is. Maar de
beschikbare gegevens laten alleen een hergroepering volgens NACE-sector toe. Ook al is dit de meest
gedetailleerde segmentatie die mogelijk is, de indeling van de sectoren volgens NACE-classificatie komt
niet noodzakelijkerwijs overeen met deze van de markten, waar de concurrentie daadwerkelijk speelt.
De 'binnenlandse omzet' is een belangrijke variabele in de screeningsoefening. Deze variabele geeft per
onderneming de jaaromzet op de binnenlandse markt weer. Ze wordt berekend als het verschil tussen de
totale omzet van de onderneming en de totale waarde van de door deze onderneming uitgevoerde
goederen. De totale omzet komt voort uit de jaarrekeningen van de onderneming en/of uit de btwgegevens, terwijl de waarde van de door een onderneming uitgevoerde goederen wordt berekend op basis
van de microgegevens van de uitvoer, afkomstig van de Nationale Bank.

9

Dit betreft momenteel uitsluitend gegevens over de import en export van goederen. Er wordt onderzocht hoe
in de toekomst gegevens over de import en export van diensten toegevoegd kunnen worden.
10

Een individuele onderneming komt hier overeen met een wettelijke eenheid.

11

NACE is de Europese activiteitennomenclatuur. Net zoals in andere Europese landen, wordt in de Belgische
versie (NACE-BEL) een meer gedetailleerde indeling toegepast, tot op 5 digits. De unieke NACE-code per
onderneming wordt bepaald op basis van de activiteit met het grootste aandeel van de totale toegevoegde
waarde van de onderneming.
12

De termen sector en bedrijfstak worden gebruikt voor dit meest gedetailleerde niveau. Voor de indeling op
NACE 2-digits-niveau wordt de term NACE afdeling gebruikt.
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Alle indicatoren worden berekend op basis van gegevens van vijf jaren, van 2012 tot en met 201613. De
gegevens van het recentste jaar 2016 gelden als referentie.
De economische eenheden van een bepaalde sector die tot dezelfde ondernemingsgroep behoren,
worden in één enkele onderneming gegroepeerd. Deze groepering wordt uitgevoerd op basis van het
Eurogroups-register van Eurostat.
De sectorscreening heeft uitsluitend betrekking op de marktactiviteiten, gedefinieerd op basis van de
NACE-code en de institutionele sectorcode, toegekend door het INR. Om redenen echter die samenhangen
met de specifieke aard van hun activiteiten of hun regelgevend kader zijn sommige marktsectoren
uitgesloten van de analyse, zoals de sectoren die onder landbouw of onder financiële diensten vallen. Om
een zeker niveau van betrouwbaarheid en representativiteit te garanderen, werden bovendien nog een
aantal bijkomende sectoren uitgesloten. De gebruikte criteria voor de selectie van de sectoren zijn identiek
aan die van de vorige screenings. Uiteindelijk werden er voor deze screening 628 sectoren geselecteerd en
geanalyseerd, die samen goed zijn voor 579.865 ondernemingen en 797 miljard EUR binnenlandse omzet.

13

Eerdere jaren kwamen niet in aanmerking, omwille van de complexiteit van de integratie van de gegevens van
ondernemingsgroepen. De berekeningsmethode van de indicatoren vereist exhaustieve gegevens, die op het
moment van redactie (november 2018) nog niet voldoende beschikbaar waren voor het jaar 2017.

9

3 Resultaten
Dit deel licht de resultaten toe van de analyse van 235 industriële en 393 dienstensectoren.
Net zoals bij de voorgaande rapporten wordt ook in dit rapport voornamelijk gefocust op de 30 industriële
sectoren en de 50 dienstensectoren (hierna respectievelijk de TOP 30 en de TOP 50 genoemd), waarvan
de samengestelde indicator een potentieel risico van een minder efficiënte marktwerking aangeeft.
Daarnaast worden in de analyse ook enkele andere sectoren waarbij één of meer individuele indicatoren
opvallen, belicht 14.
De in dit deel voorgestelde sectoren worden eveneens behandeld op grond van hun economisch belang
volgens de binnenlandse omzet. In een toekomstig screeningsrapport kan het economisch belang van
sectoren worden genuanceerd aan de hand van andere criteria, zoals de werkgelegenheid of de banden
die een sector onderhoudt met de rest van de economie.

3.1 Industriële sectoren
Op basis van de TOP 30 van de industriële sectoren zijn de sectoren gegroepeerd per vergelijkbare sectoren
om het aflezen van de resultaten te vergemakkelijken. Deze segmentatie hangt af van de rangschikking
van de sectoren en kan dus variëren van de ene screening tot de andere.
Voor de analyse van de resultaten werden de volgende categorieën van industriële sectoren gekozen:


Netwerkindustrieën (NACE 35 tot 39), met 5 sectoren in de TOP 30;



Voedings- en drankenindustrie (NACE 10 en 11), met 5 sectoren;



Vervaardiging van minerale producten (NACE 23), met 8 sectoren;



Metallurgie en vervaardiging van producten van metaal (NACE 24 en 25), met 5 sectoren;



Andere verwerkende industrieën (meer bepaald alle industriële NACE-afdelingen die niet
voorkomen in de bovengenoemde categorieën), met 7 sectoren.

Het is belangrijk op te merken dat het totaal aantal sectoren sterk kan variëren van segment tot segment:
de netwerkindustrieën tellen bijvoorbeeld in totaal 16 sectoren, terwijl de voedings- en drankenindustrie
er 34 telt. Anderzijds kunnen de verschillende sectoren op het vlak van economisch gewicht zeer
heterogeen zijn: de binnenlandse omzet van de grootste sector van de TOP 30 overschrijdt de
27 miljard EUR, terwijl deze voor de kleinste sectoren onder de 10 miljoen EUR ligt. Men dient dan ook
enigszins voorzichtig te zijn en geen te sterke conclusies over een bedrijfstak te trekken op basis van het
absolute aantal sectoren in de TOP 30.
Deze 30 sectoren vertegenwoordigen 24,6 % van de binnenlandse omzet van alle industriële sectoren, of
36,5 miljard EUR op een totaal van 148,5 miljard EUR. In vergelijking met de voorgaande screening maken
acht nieuwe sectoren deel uit van de TOP 3015. De acht nieuwe sectoren hebben een gezamenlijke
binnenlandse omzet van 30,2 miljard EUR, voornamelijk als gevolg van de NACE 1920 sector 'Vervaardiging
van geraffineerde aardolieproducten'. Voor de acht sectoren die de TOP 30 verlieten, bedroeg de totale
binnenlandse omzet 2,6 miljard EUR.

14

De score van de samengestelde indicator kan namelijk naar beneden getrokken worden door de goede
prestatie voor sommige indicatoren, ondanks de problematische waarden voor de andere indicatoren. Men kan
zich dus beter niet beperken tot louter de eindrangschikking.
15

De industriële sectoren die zijn toegetreden en uitgetreden tot de TOP 30, in vergelijking met de voorgaande
screening, zijn opgenomen in bijlage 3.
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De verschillende bovengenoemde categorieën worden hierna meer in detail besproken16.

3.1.1 Netwerkindustrieën
De netwerkindustrieën (NACE 35 tot 39) waren in 2016 goed voor 17,6 % van de binnenlandse omzet van
de Belgische industrie. Zij tellen vijf sectoren in de TOP 30 van industriële sectoren volgens de
samengestelde indicator (zie tabel 1). Deze sectoren vertegenwoordigen slechts 5,45 % van de totale
binnenlandse omzet van de netwerkindustrieën.
Vier van de vijf sectoren komen uit de verwerking en verwijdering van afval (NACE 38), waarvan de
belangrijkste NACE 38219 'Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval' en 38222
'Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval' zijn.
Van deze vijf sectoren was enkel de 38219 niet vertegenwoordigd in de TOP 30 van de vorige screening17.
Deze sector integreert voor het eerst de industriële TOP 30, onder meer na de verslechtering van de
indicatoren van de marktdynamiek. Omgekeerd heeft sector 3530 'Productie en distributie van stoom en
gekoelde lucht' de TOP 30 verlaten, omdat deze niet is opgenomen in deze versie van de screening.
Tabel 1. Lijst van de TOP 30 van de industriële sectoren - Netwerkindustrieën
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en
gekoelde lucht (NACE 35)

3521 'Productie van gas'

Inzameling, verwerking en verwijdering
van afval (NACE 38)

38211 'Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het
oog op verwijdering',
38212 'Fysicochemische verwerking van slib en
vloeibare afvalstoffen',
38219 'Overige verwerking en verwijdering van
ongevaarlijk afval',
38222 'Behandeling en verwijdering van gevaarlijk
afval'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Grafiek 1 geeft voor deze sectoren de mate weer waarin elke indicator bijdraagt tot de afwijking tussen de
eindscore van de sector en de gemiddelde score van alle industriële sectoren. De indicatoren met een
positieve bijdrage zijn deze waarvoor de sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld,
waardoor de waarde van de samengestelde indicator wordt opgedreven. Omgekeerd zijn de indicatoren
met een negatieve bijdrage die indicatoren waarvoor de sector beter dan gemiddeld presteert, waardoor
het risico op marktstoringen vermindert. In deze grafiek worden de sectoren gerangschikt volgens hun
gewicht op basis van hun binnenlandse omzet.
Zo heeft bijvoorbeeld de sector 3521 'Productie van gas'18 het hoogste niveau van de samengestelde
indicator omdat deze voor alle indicatoren, met uitzondering van het aantal bedrijven, hogere waarden
heeft dan het gemiddelde van de industriële sectoren. In grafiek 1 stemt de waarde '0,29' voor deze sector
overeen met het verschil tussen zijn eindscore (0,85) en de gemiddelde score van de samengestelde
indicator voor alle industriële sectoren samen (0,56).
De sector 38219 'Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval', de belangrijkste op het vlak
van binnenlandse omzet, heeft een heel sterke positieve bijdrage van de importpenetratiegraad (rechts op
16

De beschrijvende statistieken van de indicatoren voor deze verschillende categorieën worden vergeleken in
bijlage 2. De resultaten per sector staan in de afzonderlijke Excel-bijlage.
17

Zie screeningrapport 2017.

18

Sector 3521 omvat met name bedrijven die actief zijn in de productie van gasvormige brandstoffen uit
agrarische bijproducten, afval of door middel van kolendistillatie.
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de grafiek, in oranje). Hetzelfde geldt voor de andere indicatoren rechts van de grafiek, zoals de
kapitaalintensiteit (een niet-genormaliseerde waarde van 0,76 voor de sector tegenover gemiddeld 0,19).
Deze sector presteert daarentegen beter dan het gemiddelde voor de HHI (0,08 tegen gemiddeld 0,27) en
voor het aantal bedrijven (links op de grafiek).
Grafiek 1. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Netwerkindustrieën
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Opmerking: Met de bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van
de sector en de gemiddelde score van alle industriële sectoren gewogen met het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone
in het zwart vertegenwoordigt het verschil tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van
de samengestelde indicatoren van de industriële sectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de sector
een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage hebben de indicatoren
waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Vier van deze sectoren hebben een Price Cost Margin (PCM-indicator) ver boven het gemiddelde van de
industriële sectoren (11 %), zoals 38212 'Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen'
(22,6 %). Twee jaar geleden heeft de Prijzenobservatorium een schatting gemaakt van de winstmarges19,
waarbij rekening is gehouden met de kapitaalkosten. Volgens deze schatting kan het feit dat de PCMindicator van deze sectoren veel hoger is dan het gemiddelde van de industriële sectoren verklaard worden
door de hogere kapitaalkosten in de netwerksectoren. Door de aard van hun activiteiten worden deze
verschillende sectoren gekenmerkt door een hoge kapitaalintensiteit en een lage importpenetratie.
Bovendien vertonen ze over het algemeen een grote stabiliteit.
Sommige andere netwerkindustrieën springen eruit door een of meer individuele indicatoren zonder
echter voor te komen in de TOP 30 van de samengestelde indicator. Zo is de sector 3511 'Productie van
elektriciteit' sterk geconcentreerd, vertoont weinig volatiliteit en wordt gekenmerkt door een hoge
kapitaalintensiteit. Wat betreft 38323 'Terugwinning van inerte afvalstoffen' en 3811 'Inzameling van
ongevaarlijk afval' worden zij gekenmerkt door een hoge kapitaalintensiteit en een relatief hoge PCMindicator.

19

Zie screeningrapport 2016.
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3.1.2 Voedings- en drankenindustrie
De voedings- en drankenindustrie (NACE 10 en 11) vertegenwoordigt 18,6 % van de binnenlandse omzet
van de Belgische industrie. Bovendien staan deze sectoren stroomopwaarts op de 4e plaats in de
intersectorale relaties op basis van input-outputmatrices (2015); dit betekent dat deze industrie sterk
afhankelijk is van de andere sectoren van de Belgische economie.
Drie sectoren van de voedingsindustrie (NACE 10) maken deel uit van de TOP 30 van industriële sectoren
met een hoger risico op marktfalen (zie tabel 2). Dit zijn 10312 'Productie van diepgevroren
aardappelbereidingen', 1042 'Vervaardiging van margarine' en 1081 'Vervaardiging van suiker'. Twee
andere sectoren behoren tot de drankenindustrie (NACE 11): 1106 'Vervaardiging van mout' en 1107
'Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water'. Deze vijf sectoren
vertegenwoordigen 11,9 % van de binnenlandse omzet van alle voedings- en drankenindustrieën.
Tabel 2. Lijst van de TOP 30 van de industriële sectoren - Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Vervaardiging van voedingsmiddelen (NACE 10)
10312 'Productie van diepgevroren aardappelbereidingen',
1042 'Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten',
1081 'Vervaardiging van suiker'

Vervaardiging van dranken (NACE 11)
1106 'Vervaardiging van mout',
1107 'Vervaardiging van frisdranken; productie
mineraalwater en overig gebotteld water'

van

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Slechts één van deze vijf sectoren maakte geen deel uit van de TOP 30 van industriële sectoren in de vorige
screening: 10312 'Vervaardiging van diepgevroren aardappelbereidingen'. De indicatoren voor deze sector
laten een negatieve trend zien in termen van marktwerking. Zo is het bijvoorbeeld in de loop der jaren
kapitaalintensiever geworden (17 % in 2012 tegenover 29 % in 2016) 20. Maar het is opgenomen in de
huidige industriële TOP 30, voornamelijk vanwege de evolutie van de marktdynamische indicatoren. Meer
bepaald omvatte deze sector dezelfde 8 bedrijven in 2015 en 2016, terwijl de volatiliteit en het
ondernemingsverloop afnamen tussen 2012 (respectievelijk 28 % en 27 %) en 2016 (7 % en 0 %). In het
verslagjaar lagen de concentratie-index en de winstmarge in deze sector daarentegen onder het
industriegemiddelde.
Omgekeerd hebben de sectoren 10311 'Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie
van diepgevroren aardappelbereidingen' (vanwege de rotatiegraad en het ondernemingsverloop) en 1103
'Vervaardiging van cider en andere vruchtenwijnen' (vanwege de overlevingsgraad) dit jaar de TOP 30
verlaten.
Met uitzondering van de sector 10312 'Vervaardiging van diepgevroren aardappelbereidingen' kennen alle
andere sectoren van de voedings- en drankenindustrie van de TOP30 een hoge concentratiegraad en een
beperkt aantal ondernemingen (zie grafiek 2).

20

Dit kan worden verklaard door het feit dat de aardappelverwerkende sector volgens de Federatie van de
Voedingsindustrie in 2016 aanzienlijke investeringen heeft gedaan (jaarverslag 2016).
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Grafiek 2. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Voedings- en drankenindustrie
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle industriële sectoren gewogen met het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone in
het zwart vertegenwoordigt het verschil tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de industriële sectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de sector een
minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage hebben de indicatoren
waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

De intensiteit van de buitenlandse concurrentie lijkt laag voor deze sectoren. Enkel de sector 1106
'Vervaardiging van mout' heeft een importpenetratiegraad (0,55) die hoger ligt dan het gemiddelde van de
industriële sectoren (0,48).
De stabiliteitsindicatoren (volatiliteit van marktaandelen en ondernemingsverloop) zijn relatief laag en
dragen eveneens bij tot het opdrijven van hun uiteindelijke score.
Afgezien van 1042 'Vervaardiging van margarine' (0,04) hebben deze sectoren een kapitaalintensiteit die
hoger is dan of dicht bij het gemiddelde van de industriële sectoren (0,19). Dit kan worden verklaard door
een snellere toename van de investeringen in de voedingsindustrie dan in de rest van de industrie21. De
1107 'Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water' heeft een
PCM-indicator die iets hoger ligt dan het gemiddelde voor industriële sectoren (13,3 % tegenover 11 %).
De relatief hoge HHI kan verklaard worden door de aanwezigheid van een zeer dominante onderneming
in deze sector. De marktaandelen van de verschillende spelers zijn vrij stabiel (lage volatiliteit) en de
marktaandelen van de toetredende en vertrekkende bedrijven zijn niet significant (laag
ondernemingsverloop).
De ‘vervaardiging van suiker’ kwam naar voren als mogelijk problematische sector in de vorige screenings
en werd behandeld in een uitgebreide studie van het Prijzenobservatorium. De concentratie en de grote
stabiliteit van deze sector worden verklaard door het bestaan van productiequota (tot het najaar 2017),

21

De federatie van de voedingsindustrie, jaarverslag 2016.
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bepaald in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening voor suiker in de EU-28. In 2016 verloor
de marktleider echter marktaandeel aan zijn belangrijkste concurrent.
Onder de andere sectoren van de voedings- en drankenindustrie zijn er sommige die door een of meer
individuele indicatoren naar voren komen, zonder evenwel voor te komen in de TOP 30 van de
samengestelde indicator. Zo wordt de 1103 'Vervaardiging van cider' gekenmerkt door een hoge stabiliteit
en hoge concentratie. De concentratie- en volatiliteitsindicatoren belichten ook de sectoren 1073
'Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren', 1062 'Vervaardiging van
zetmeel en zetmeelproducten'22 en 1041 'Vervaardiging van oliën en vetten'. De 1105 'Vervaardiging van
bier' wordt gekenmerkt door een hoge PCM-indicator23, evenals de 10712 'Ambachtelijke vervaardiging
van brood en van vers banketbakkerswerk'.

3.1.3 Andere minerale producten
Andere minerale producten omvatten de NACE 23-afdeling. Deze divisie bestaat uit sectoren die verband
houden met bouwmaterialen, zoals cement, bakstenen, vlakglas en keramische sanitaire voorzieningen. In
2016 genereerde deze divisie 3,8 % van de binnenlandse omzet van de Belgische industrie.
Deze categorie van andere minerale producten is met 8 sectoren het sterkst vertegenwoordigd in de
TOP 30 van industriële sectoren (zie tabel 3)24,25. Deze leverden 37,8 % van de totale binnenlandse omzet
van de categorie op. De sector 2351 'Vervaardiging van cement' is nieuw in vergelijking met de vorige
screening (door de evolutie van de overlevingsgraad). Aan de andere kant verlieten de sectoren 2311
'Vervaardiging van vlakglas', 2314 'Vervaardiging van glasvezels' en 23322 'Vervaardiging van dakpannen,
tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei' de TOP 30.
Tabel 3. Lijst van de TOP 30 van de industriële sectoren - Andere minerale producten (NACE 23)
Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei en
van andere keramische producten

23321 'Vervaardiging van bakstenen',
2342 'Vervaardiging van sanitair aardewerk',
2344 'Vervaardiging van ander technisch aardewerk'

Vervaardiging van cement, kalk en gips en
van artikelen van beton, cement en gips
2351 'Vervaardiging van cement',

2352 'Vervaardiging van kalk en gips',
2362 'Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw',
2364 'Vervaardiging van mortel',
2365 'Vervaardiging van producten van vezelcement'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Van de acht sectoren uit NACE 23 zijn de sector 2351 'Vervaardiging van cement', en sector 2352
'Vervaardiging van kalk en gips' de sectoren met de hoogste binnenlandse omzet.

22

Deze sector omvat bedrijven die actief zijn in de productie van producten van rijst, aardappelen, maïs enz.

23

Het Prijzenobservatorium maakte een stand van zaken op van deze sector in het kader van zijn derde
kwartaalverslag 2017. Uit die studie blijkt dat deze sector geconcentreerd is rond enkele grote spelers,
waaronder één dominante speler, ondanks het feit dat er recent heel wat brouwerijen zijn bijgekomen. De sector
kent een stevige stijging van de omzet, die te danken is aan een krachtige uitvoerdynamiek. De rendabiliteit is
hoog in vergelijking met de buurlanden en met andere sectoren van de voedings- en drankenindustrie.
Bovendien stegen de consumptieprijzen voor bier in België meer dan in de buurlanden. Dit verschijnsel is
enerzijds te verklaren door de gestegen accijnzen op bier, en anderzijds door de gestegen productieprijzen. De
prijsstijging lijkt evenwel niet tot betere marges geleid te hebben: de prijsstijging is tussen 2010 en 2015 lager
gebleven dan het kostenverloop.
24

Deze categorie is ook de categorie met een groot aantal subsectoren.

25

Om redenen van vertrouwelijkheid worden de resultaten van de sector 2342 'Vervaardiging van sanitair
aardewerk' niet gepubliceerd of gepresenteerd in dit rapport.
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De meeste van deze sectoren worden gekenmerkt door een hoge concentratie, een beperkt aantal
ondernemingen, een hoge stabiliteit en een lage importpenetratiegraad.
Grafiek 3. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Andere minerale producten
(NACE 23)
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Opmerking: Om redenen van vertrouwelijkheid worden sommige sectoren niet gepubliceerd in de grafieken.
Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle industriële sectoren gewogen met het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone in
het zwart vertegenwoordigt het verschil tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de industriële sectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de
onderzochte sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage
hebben de indicatoren waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Zo heeft bijvoorbeeld de sector 2351 'Vervaardiging van cement' een HHI van 0,35 en een volatiliteit van
het marktaandeel van 7 % (vergeleken met respectievelijk 0,27 % en 13 % gemiddeld voor de industriële
sectoren). Bovendien lijkt deze sector slechts in geringe mate onderhevig te zijn aan buitenlandse
concurrentie (importpenetratiegraad van 0,09, tegenover 0,47 gemiddeld voor industrieën).
Wat sector 2352 'Vervaardiging van kalk en gips' betreft, deze sector was bij elke horizontale screening
opgenomen in de TOP 30 van de industrieën. Alle indicatoren in deze sector (behalve de overlevingsgraad)
hebben positief bijgedragen aan de samengestelde indicator. De overlevingsgraad van deze sector ligt nog
steeds iets onder het industriële gemiddelde, hoewel het in 2016 meer dan verdubbeld is.
Onder de sectoren die niet voorkomen in de TOP 30 van de samengestelde indicator, is het
concentratieniveau van de sector 2311 'Vervaardiging van vlakglas', hoewel reeds hoog, verder
toegenomen. Deze sector is in 2014 en 2015 opgenomen in de TOP 30 van de industriële sectoren, met
name vanwege de hoge concentratiegraad en de lage importpenetratiegraad.

3.1.4 Metallurgie en producten van metaal
De categorie metallurgie en producten van metaal (NACE 24 en 25) vertegenwoordigt 9,5 % van de
Belgische industrie. In deze categorie zijn 5 sectoren opgenomen in de TOP 30 van de industriële sectoren
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(zie tabel 3). Deze sectoren waren goed voor 4,0 % van de totale binnenlandse omzet in deze categorie. De
sectoren 2433 'Koudvervormen of koudfelsen', 2540 'Vervaardiging van wapens en munitie' en 2571
'Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.' komen voor het eerst voor in de industriële TOP 30
in vergelijking met vorige screenings. Omgekeerd verliet sector 2443 'Productie van lood, zink en tin' de
TOP 30.
Tabel 4. Lijst van de TOP 30 van de industriële sectoren – Metallurgie en metaalproducten
Metallurgie (NACE 24)

Metaalproducten (NACE 25)

2433 'Koudvervormen of koudfelsen',
2452 'Gieten van staal'
2454 'Gieten van andere non-ferrometalen'

2540 'Vervaardiging van wapens en munitie',
2571 'Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. '

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Van deze sectoren heeft de sector 2540 'Vervaardiging van wapens en munitie' de hoogste binnenlandse
omzet gegenereerd. Deze sector wordt gekenmerkt door een lage importpenetratie en een laag
ondernemingsverloop, een hoge winstmarge en een hoge overlevingsgraad.
Grafiek 4. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren – Metallurgie en
metaalproducten
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle industriële sectoren gewogen met het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone in
het zwart vertegenwoordigt het verschil tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de industriële sectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de
onderzochte sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage
hebben de indicatoren waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Naast de TOP 30 industriële sectoren heeft de sector 2444 'Productie van koper' een hoge concentratie.
De sector 2434 'Koudtrekken van draad' valt op als stabiel in de tijd.
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3.1.5 Andere verwerkende industrieën
De overige zeven sectoren uit de TOP 30 worden ondergebracht bij de andere verwerkende industrieën
(zie tabel 5). De sterkst vertegenwoordigde NACE-afdelingen zijn de papier- en kartonindustrie (NACE 17)
en de chemische industrie (NACE 20), met elk twee sectoren. In vergelijking met de vorige screening zijn
de sectoren 1711 'Vervaardiging van pulp' (vanwege het ondernemingsverloop, de concentratie en de
volatiliteit) en 1920 'Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten' (vanwege de evolutie van de
marktdynamische indicatoren) in de TOP 30 opgenomen.
Aan de andere kant verliet de sector 1395 'Vervaardiging van gebonden textielvlies, exclusief kleding' de
TOP 30 dankzij de evolutie van de overlevingsgraad. Het is echter nog steeds een van de meest
geconcentreerde en stabiele industriële sectoren in de loop der tijd.
Tabel 5. Lijst van de TOP 30 van de industriële sectoren - Andere verwerkende industrieën
Vervaardiging van papier
en papierwaren (NACE 17)
1711 'Vervaardiging van pulp',
1722 'Vervaardiging van huishoudelijke en
sanitaire papierwaren'

Chemische industrie (NACE 20)
2011 'Vervaardiging
gassen',

van

Andere

industriële

1920 'Vervaardiging van geraffineerde
aardolieproducten',

2017 'Vervaardiging van synthetische
rubber'

1395 'Vervaardiging van gebonden
textielvlies, exclusief kleding',
2731 'Vervaardiging van kabels van
optische vezels',
28293 'Vervaardiging van toestellen voor
het spuiten van vloeistoffen of poeder'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren. Wat in deze categorie voor geen enkele
sector het geval is.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

De sectoren met de hoogste binnenlandse omzet zijn sector 1920 'Vervaardiging van geraffineerde
aardolieproducten', sector 1722 'Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren', en sector
2011 'Vervaardiging van industriële gassen'.
Deze zeven sectoren kennen een heel hoge concentratie en tellen minder dan 15 ondernemingen (zie
grafiek 5). Ze worden ook gekenmerkt door een lage volatiliteit van marktaandelen en laag
ondernemingsverloop. Zo bestaat de sector 1920 'Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten' uit
15 firma’s en heeft hij een HHI van 0,47 en een volatiliteit van 3 %, ondanks een relatief lage
kapitaalintensiteit.
Drie van deze sectoren kennen een hogere winstmarge-indicator dan het gemiddelde van de industriële
sectoren: 28293 'Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder' (31,3 %), 2017
'Vervaardiging van synthetische rubber' (18,7 %) en 2011 'Vervaardiging van industriële gassen' (17,1 %).
Omgekeerd hebben de sectoren 1920 'Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten' (4 %), 1711
'Vervaardiging van pulp' (7,6 %) en 1722 'Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren'
(7,6 %) een lagere winstmarge-indicator dan het gemiddelde van de industriële sectoren (11 %).
Daarnaast worden verschillende sectoren, zoals 1711 'Vervaardiging van pulp' en 2017 'Vervaardiging van
synthetische rubber', gekenmerkt door een grote internationale concurrentie: de importpenetratiegraad
is respectievelijk 0,92 en 0,84. Deze buitenlandse concurrentie kan hun plaats in deze lijst van sectoren met
een hoog risico op marktverstoringen drukken.
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Grafiek 5. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Andere verwerkende
industrieën
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle industriële sectoren gewogen met het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone in
het zwart vertegenwoordigt het verschil tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de industriële sectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de
onderzochte sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage
hebben de indicatoren waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Afgezien van deze sectoren vallen andere op door een of meer individuele indicatoren. Zo zijn de sectoren
2823 'Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)', 2211
'Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing' en 1724 'Vervaardiging van
behangpapier' relatief geconcentreerd. De PCM-indicator is hoog voor de sectoren 3030 'Vervaardiging
van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee', 21201 'Vervaardiging van
geneesmiddelen' en 2611 'Vervaardiging van elektronische onderdelen'.
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14 industriële sectoren die in de vijf laatste
screenings van het Prijzenobservatorium
in het oog springen
Het Prijzenobservatorium heeft de laatste jaren vijf versies van zijn horizontale screening van de
marktsectoren gepubliceerd: de screening 2014 (voor de periode 2009-2012), de screening 2015 (20092013), de screening 2016 (2010-2014), de screening 2017 (2011-2015) en de huidige screening 2018 (20122016). Van de 30 sectoren die bij elke screening naar voren komen, zijn er 14 gemeenschappelijke voor de
vijf versies. Ze zijn te vinden in de onderstaande tabel. Bijlage 5 geeft een overzicht van de industriële
sectoren die tijdens de verschillende screeningsoefeningen minstens één keer voorkwamen.

Netwerkindustrieën

Voedings en drankenindustrie

•

38212 - Fysicochemische verwerking van slib en
vloeibare afvalstoffen

•

1107 - Vervaardiging van frisdranken; productie
van mineraalwater en ander gebotteld water

•

3521 - Productie van gas

•

1042 - Vervaardiging van margarine en andere
spijsvetten

Metallurgie en andere minerale
producten
•
•
•
•
•
•

2352 - Vervaardiging van kalk en gips
23321 - Vervaardiging van bakstenen
2365 - Vervaardiging van producten van
vezelcement
2362 - Vervaardiging van artikelen van gips voor
de bouw
2344 - Vervaardiging van ander technisch
aardewerk
2342 - Vervaardiging van sanitair aardewerk

Andere verwerkende industrieën
•
•
•
•

1722 - Vervaardiging van huishoudelijke en
sanitaire papierwaren'
2011 - Vervaardiging van industriële gassen
2017 - Vervaardiging van synthetische rubber
2731 - Vervaardiging van kabels van optische
vezels
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3.2 Dienstensectoren
In dit deel worden 50 dienstensectoren (of TOP 50) gepresenteerd die, op basis van hun waarde van de
samengestelde indicator, het grootste risico lopen op een minder optimale werking van de markt.
Voor de analyse van de resultaten zijn deze sectoren gegroepeerd in de volgende categorieën:


Netwerkdiensten, met 11 sectoren in de TOP 50. Deze categorie omvat de sectoren van vervoer
en vervoerondersteunende activiteiten, alsook de posterijen en telecommunicatie (NACE 49 tot
53 alsook NACE 61).



Handelssectoren, met 9 sectoren in de TOP 50. Het gaat over de groot- en kleinhandel (NACE 46
en NACE 47)26.



Verhuur en lease (NACE 77). Deze categorie omvat 10 sectoren.



Diensten aan personen, met 13 sectoren. Deze categorie omvat accommodatie, eet- en
drinkgelegenheden en andere diensten aan personen (NACE 55 tot 56 en 87 tot 96).



Andere diensten die betrekking hebben op de NACE-afdelingen die niet onder een van de
bovengenoemde categorieën vallen, met name de bouwnijverheid, vallen in deze laatste
categorie. Ze omvat 7 sectoren.

Deze verschillende categorieën worden hierna meer in detail besproken27.
De TOP 50-sectoren vertegenwoordigen 6,5 % van de binnenlandse omzet van alle dienstensectoren, of
42,5 miljard EUR op een totaal van 648,6 miljard EUR. De grootte van deze sectoren is zeer uiteenlopend:
de binnenlandse omzet van de grootste sector ligt boven de 6 miljard EUR, tegenover minder dan
35 miljoen EUR voor de kleinste sectoren. In vergelijking met de voorgaande screening staan er 15 nieuwe
sectoren in de TOP 5028. Deze nieuwkomers hebben samen een binnenlandse omzet van 8,4 miljard EUR,
terwijl de sectoren die uit de TOP 50 vallen 5,6 miljard EUR vertegenwoordigen.

3.2.1 Netwerkdiensten
De netwerkdiensten (NACE 49 tot 53 en NACE 61) waren in 2016 goed voor 8,9 % van de binnenlandse
omzet van de diensten in België. Er zijn 11 netwerkdienstensectoren in de TOP 50 van de dienstensectoren
met een hoger risico op een minder efficiënte marktwerking. Deze 11 sectoren vertegenwoordigen 47,8 %
van de totale binnenlandse omzet van alle netwerkdiensten.
Van de 11 netwerkdiensten in de TOP 50, zijn er vier afkomstig uit de transportsector, vier uit de
vervoerondersteunende diensten, twee uit de telecommunicatie, en een uit de postdiensten (zie tabel 6).
In vergelijking met de vorige screening (screening 2017) zijn drie van deze sectoren nieuw in de TOP 50: de
4950 'Vervoer via pijpleidingen'29 (vanwege de volatiliteitsgraad en het ondernemingsverloop), de 5222
'Diensten in verband met vervoer over water' (ook omwille van de volatiliteitsgraad en het

26

Tot de gescreende handelssectoren behoren ook de e-commercebedrijven, voor zover deze actief zijn in België
en voor zover dit blijkt uit hun boekhouding.
27
De beschrijvende statistieken van de indicatoren voor deze verschillende categorieën worden vergeleken in
bijlage 2. De resultaten per sector staan in een afzonderlijke Excel-bijlage.
28
De dienstensectoren die zijn toegetreden en uitgetreden tot de TOP 50, in vergelijking met de voorgaande
screening, zijn opgenomen in bijlage 4.
29
Deze sector omvat voornamelijk het transport van gas en andere vloeistoffen via pijpleidingen.
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ondernemingsverloop) en de 52249 'Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens'30 (vanwege de
rotatiegraad).
Tabel 6. Lijst van de sectoren in de TOP 50 van de dienstensectoren - Netwerkdiensten
Transport (NACE 49 tot 51)

Vervoerondersteunende
activiteiten (NACE 52)

4920 'Goederenvervoer per
spoor',
4950 'Vervoer via
pijpleidingen',
5020 'Zee- en kustvaart,
goederenvervoer',
5121 'Goederenvervoer door
de lucht'

5221 'Diensten in verband met
vervoer te land',
5222 'Diensten in verband
met vervoer over water',
5223 'Diensten in verband met
de luchtvaart',
52249 'Overige
vrachtbehandeling, exclusief
in zeehavens'

Posterijen en koeriers
(NACE 53)
5310 'Postdiensten in het
kader van de universele
dienstverplichting'

Telecommunicatie
(NACE 61)
6110 'Draadgebonden
telecommunicatie',
6120 'Draadloze
telecommunicatie'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

De sectoren met de hoogste binnenlandse omzet zijn de sectoren voor draadgebonden (NACE 6110) en
draadloze (NACE 6120) telecommunicatie. Ze worden gekenmerkt door een hoge concentratie en een
hoge kapitaalintensiteit, een klein aantal operatoren en een lage veranderlijkheid van marktaandelen (zie
grafiek 6).
Bovendien is uit verschillende kwartaal- en jaarverslagen over het verloop van de consumptieprijzen van
het Prijzenobservatorium gebleken dat de telecommunicatiediensten in het nadeel van België hebben
bijgedragen tot het inflatieverschil van de diensten met de buurlanden. Het is daarom dat het
Prijzenobservatorium in 2017 een diepgaande analyse over deze sector heeft gepubliceerd31. Volgens deze
studie lijkt de graad van prijsconcurrentie gelimiteerd te zijn binnen de telecommunicatie, voor wat betreft
hun triple play aanbod. De leveranciers lijken hier voorrang te geven aan de kwaliteit ten opzichte van de
prijs. Op de markt van mobiele telefonie lijkt er meer prijsconcurrentie te zijn. Sinds 1 maart 2016 wordt
breedband ook aangeboden op basis van een wholesale-aanbod van kabelnetwerken32, wat zou kunnen
leiden tot meer concurrentie op de multiple-play-markt. Anderzijds wordt in het Consumer Markets
Scoreboard van de Europese Commissie33 ook opgemerkt dat de Belgische consumenten relatief
ontevreden zijn over de verschillende telecommunicatiediensten wanneer andere dimensies van de
marktwerking in aanmerking worden genomen, zoals de keuze en transparantie van de voorgestelde
diensten of het gemak om van operator te veranderen.
De sectoren vervoer en ondersteunende vervoersdiensten die in deze TOP 50 zijn opgenomen, bestaan uit
een beperkt aantal bedrijven, met uitzondering van twee sectoren (de 5222 'Diensten in verband met
vervoer over water' en de 52249 'Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens'). Bovendien zijn
ze meer geconcentreerd dan het gemiddelde van de diensten (HHI van 0,10). Bijvoorbeeld, de sector
5121 'Goederenvervoer door de lucht' heeft een HHI van 0,81 en bestaat uit 41 bedrijven.
Slechts twee van deze 11 sectoren hebben een PCM-indicator die onder het gemiddelde voor diensten
(13 %) ligt, namelijk de 5121 'Goederenvervoer door de lucht' (-3,7 %) en de 52249 'Overige
vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens' (11,1 %). Sommige sectoren hebben een zeer hoge PCM, zoals
de 4950 'Vervoer via pijpleidingen' (42,2 %) of de 5020 'Goederenvervoer over zee- en kustwateren'

30

Dit omvat weg-, spoor-, rivier- en luchthavenafhandeling.
Prijzenobservatorium, Analyse van de sectoren telecommunicatie en restaurants en cafés, 2017.
32
BIPT, Jaarverslag 2016.
33
Consumer Markets Scoreboard van de Europese Commissie, editie 2018. Volgens dit scorebord zijn
consumenten minder tevreden over vastgoeddiensten, financiële diensten, openbaar vervoer,
telecommunicatie en waterdistributie.
31
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(31,8 %). Toch is voorzichtigheid geboden, aangezien de sectoren voor vervoer relatief hoge kapitaalkosten
hebben 34. De meeste van deze sectoren worden gekenmerkt door een hoge kapitaalintensiteit.
Al deze sectoren worden gekarakteriseerd door een grote stabiliteit en het ontbreken van een significante
in- en uitstroom tussen 2015 en 2016.
Grafiek 6. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Netwerkdiensten
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle dienstensectoren, gewogen volgens het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone
in het zwart geeft het verschil weer tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de dienstensectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de onderzochte
sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage hebben de
indicatoren waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Onder de netwerkdiensten die niet in deze TOP50 staan, vallen er enkele op door een of meer individuele
indicatoren.
Zo hebben de 5040 'Goederenvervoer over binnenwateren' en de 52241 'Vrachtbehandeling in zeehavens'
een hoge kapitaalintensiteit en een hoge PCM-indicator. De 6130 'Telecommunicatie via satelliet' is sterk
geconcentreerd en bestaat uit een beperkt aantal bedrijven. Wat de 5110 'Personenvervoer door de lucht'
betreft, lijkt er tussen 2015 en 2016 geen noemenswaardige in- of uitstappen te zijn geweest. Opgemerkt
moet worden dat deze sector slechts tijdelijk werd getroffen door de aanslagen van maart 2016 op de
luchthaven van Zaventem35.

3.2.2 Handel
De categorie van de handel omvat de groot- en detailhandel (NACE 46 en 47) en vertegenwoordigt in 2016
60,3 % van de binnenlandse omzet van alle dienstensectoren.
34
35

Zie de rendabiliteitsanalyse van de marktgerichte sectoren in het verslag van de Screening 2016.
VBO, Economische impact terreuraanslagen, december 2016.
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In de TOP 50 van dienstensectoren op basis van de samengestelde indicator bevinden zich zes sectoren uit
de groothandel (NACE 46) en drie sectoren uit de detailhandel (NACE 47). Zij vertegenwoordigen 1,4 % van
de totale binnenlandse omzet van de handelssectoren. Van deze negen sectoren waren enkel de sectoren
46382 'Groothandel in aardappelproducten' en 46692 'Groothandel in verpakkingsmachines en
weegtoestellen' aanwezig in de TOP 50 van de vorige screening.
Tabel 7. Lijst van de sectoren in de TOP 50 van de dienstensectoren - Handel
Groothandel (NACE 46)
46311 'Groothandel in consumptieaardappelen',
46332 'Groothandel in spijsoliën en -vetten',
46382 'Groothandel in aardappelproducten',
46441 'Groothandel in porselein en glaswerk',
46691 'Groothandel in machines voor de productie van
voedings- en genotmiddelen',
46692 'Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen'

Kleinhandel (NACE 47)
47111 'Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in
diepvriesproducten',
47192 'Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij
voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte ≥ 2500 m2)',
47524 'Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in
gespecialiseerde winkels'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

De belangrijkste sector in termen van binnenlandse omzet is de 47192 'Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte ≥
2500 m2)'. Deze sector wordt gekenmerkt door een hoge concentratie (HHI van 0,34) en een hoge stabiliteit
in zijn samenstelling (ondernemingsverloop onder 1 %) (zie grafiek 7). Anderzijds is de PCM-indicator voor
deze sector relatief laag (2,3 %). Deze sector maakte al deel uit van de TOP 50 in de screenings voor de
jaren 2012 en 2014. In 2016 verscheen de sector weer in de TOP 50 vanwege de evolutie van de volatiliteit
van marktaandelen en het ondernemingsverloop36.
Ook de andere handelssectoren in de TOP 50 hebben een hoge concentratie en bestaan uit een beperkt
aantal ondernemingen. Bovendien presteren al deze sectoren onder het gemiddelde op het gebied van
het ondernemingsverloop en de rotatiegraad, wat wijst op een hoge stabiliteit. Anderzijds heeft geen van
deze negen sectoren een hogere kapitaalintensiteit dan het gemiddelde voor diensten en slechts drie van
deze sectoren hebben een PCM-indicator die hoger is dan het gemiddelde voor diensten (13 %): de 46691
'Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen' (19,7 %), de 46692
'Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen' (13,3 %) en de 47111 'Detailhandel in nietgespecialiseerde winkels in diepvriesproducten' (49,1 %).
Volgens Comeos wordt de traditionele handel steeds meer beïnvloed door de ontwikkeling van ecommerce en de steeds frequentere aankopen van Belgen over de grenzen heen. Dit kan van invloed zijn
op het aantal bedrijven, het ondernemingsverloop en andere dimensies van marktwerking.
Andere sectoren van de handel, die niet in de TOP 50 staan, vallen op door een of meer individuele
indicatoren. Bijvoorbeeld de 47114 'Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen overheersen (verkoopoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²)', de 4635
'Groothandel in tabaksproducten' en de 46431 'Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en
audio- en videoapparatuur' onderscheiden zich met name door hun hoge stabiliteit met betrekking tot de
volatiliteit van marktaandelen en het ondernemingsverloop. Daarnaast kennen sectoren als de 4652
'Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan' en de 46736
'Groothandel in sanitair' een hoge concentratie.

36

Toch is voorzichtigheid geboden ten aanzien van de sectoren 47111 en 47192, aangezien de scheiding tussen
de verschillende subsectoren van NACE 47 niet steeds even strict is. De concurrentie kan voor deze sectoren
spelen op een meer geaggregeerd niveau. Uit een analyse op basis van de resultaten van de voorgaande
screening is gebleken dat, bij screening op NACE 4-digitniveau, de sectoren 47111 en 47192 niet naar voren
kwamen als mogelijk problematisch inzake marktwerking.
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Grafiek 7. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Handel
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle dienstensectoren, gewogen volgens het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone
in het zwart geeft het verschil weer tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de dienstensectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de onderzochte
sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage hebben de
indicatoren waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

3.2.3 Verhuur
Van de 50 dienstensectoren met het hoogste risico op een minder efficiënte marktwerking komen er 10
uit de verhuur- en leaseactiviteiten (NACE 77) (zie tabel 8). De binnenlandse omzet van deze sectoren
samen vertegenwoordigt 86,1 % van die van alle verhuuractiviteiten (deze vertegenwoordigden 1,4 % van
de binnenlandse omzet van diensten in 2016).
Van deze 10 sectoren waren er slechts twee niet aanwezig in de TOP 50 van de vorige screening, namelijk
de 7712 'Verhuur en lease van vrachtauto's' en de 77399 'Verhuur en lease van andere machines en
werktuigen en andere materiële goederen'. De eerste was echter aanwezig in de screening voor 2012 en
de tweede in de screenings voor 2012 en 2013.
Van deze sectoren zijn de belangrijkste sectoren, inzake omzet, de 7711 'Verhuur en lease van
personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)', de 7740 'Lease van intellectuele eigendom en
vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht' en de 77399 'Verhuur en lease
van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen'.
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Tabel 8. Lijst van de sectoren in de TOP 50 van de dienstensectoren - Verhuur
Verhuur en lease van auto's
(NACE 771)
7711 'Verhuur en lease van
personenauto's en lichte bestelwagens
(< 3,5 ton)',
7712 'Verhuur en lease van
vrachtwagens en overige
motorvoertuigen (> 3,5 ton)'

Verhuur en lease van
consumentenartikelen (NACE 772)
77293 ' … van vaat- en glaswerk, keukenen tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten en andere
huishoudelijke benodigdheden',
77294 ' … van textiel, kleding, sieraden
en schoeisel',
77295 ' … van medisch en paramedisch
materieel',
77296 ' … van bloemen en planten'

Verhuur en lease van andere
machines en werktuigen en andere
materiële goederen (NACE 773)
7733 … van kantoormachines, inclusief
computers',
77394 ' … van woon- en bureelcontainers
en dergelijke accommodatie',
77399 '… van andere machines en
werktuigen en andere materiële
goederen',
7740 'Lease van intellectuele eigendom
en
vergelijkbare
producten,
met
uitzondering
van
werken
onder
auteursrecht'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Deze 10 sectoren worden gekenmerkt door een hoge kapitaalintensiteit, met uitzondering van de sectoren
77296 'Verhuur en lease van bloemen en planten' en 7740 'Lease van intellectuele eigendom en
vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht'. Bovendien hebben ze allemaal
een hogere PCM-indicator dan het gemiddelde van de diensten (13 %). Zo heeft de 7711 'Verhuur en lease
van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)' een PCM-waarde van 35,2 % en een
kapitaalintensiteit van 1,5 (tegenover 0,35 voor de diensten als geheel). Zoals verschillende andere
sectoren van deze categorie heeft de sector 7711 echter geen hoge concentratiegraad (HHI van 0,09).
Slechts vijf van deze sectoren hebben een relatief hoge concentratiegraad, waaronder de sectoren 77294
'Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel' (HHI van 0,37), 77296 'Verhuur en lease van
bloemen en planten' (0,22) en 7740 'Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met
uitzondering van werken onder auteursrecht' (0,70).
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Grafiek 8. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Verhuur
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle dienstensectoren, gewogen volgens het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone
in het zwart geeft het verschil weer tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de dienstensectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn deze waarvoor de onderzochte
sector een minder gunstige score noteert dan gemiddeld. Omgekeerd zijn de indicatoren die een negatieve bijdrage hebben de
indicatoren waarvoor de sector beter presteert dan het gemiddelde.
Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Naast deze 13 sectoren van de TOP 50 komt uit de analyse van de individuele indicatoren ook de 7734
'Verhuur en lease van schepen' naar voren als een sector met een hoge concentratie, kapitaalintensiteit
en PCM-indicator. Deze sector is al naar voren gekomen tijdens de screenings met betrekking tot de jaren
2013, 2014 en 2015.

3.2.4 Diensten aan personen
Diensten aan personen omvat met name huisvesting, voeding en andere diensten aan personen (NACE 55
tot 56 en NACE 87 tot 96) en vertegenwoordigt 3,2 % van de binnenlandse omzet van diensten in 2016.
Van de TOP 50 van de dienstensectoren volgens de samengestelde indicator behoren 13 sectoren tot de
diensten aan personen. Deze vertegenwoordigen 14,5 % van de totale binnenlandse omzet van deze
categorie. Twee sectoren zijn nieuw in de TOP 50 ten opzichte van de resultaten van de vorige screening:
de 88911 'Kinderdagverblijven en crèches' en de 93123 'Activiteiten van overige balsportclubs'.
De belangrijkste sectoren op het vlak van binnenlandse omzet zijn de sectoren 88995 'Beschutte en sociale
werkplaatsen', 96011 'Activiteiten van industriële wasserijen' en 96031 'Uitvaartverzorging'. Deze drie
sectoren zijn minder geconcentreerd dan het gemiddelde van de diensten (HHI van 0,10) maar kennen een
grote stabiliteit in de tijd. Zo is het voor nieuwe bedrijven bijvoorbeeld moeilijk om de markt van industriële
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wasserijen te betreden door de steeds grotere graad van specialisatie die vereist is om dit soort
beroepsactiviteit te kunnen uitoefenen37.
Tabel 9. Lijst van de sectoren in de TOP 50 van de dienstensectoren - Diensten aan personen
Verschaffen van accommodatie
(NACE 55)
55202 'Vakantieparken',
5530
'Kampeerterreinen
en
kampeerauto- en caravanterreinen'

Maatschappelijke dienstverlening met
huisvesting (NACE 87)
87201 'Instellingen met huisvesting voor
minderjarigen met een mentale handicap',
87205 'Activiteiten van beschut wonen
voor personen met psychiatrische
problemen'

Andere diensten aan personen
88911 'Kinderdagverblijven en
crèches',
88995 'Beschutte en sociale
werkplaatsen',
9003 'Scheppende kunsten',
91041 'Botanische tuinen en dierentuinen',
93123 'Activiteiten van overige
balsportclubs',
93212 'Exploitatie van pret- en
themaparken',
96011 'Activiteiten van industriële
wasserijen',
96031 'Uitvaartverzorging',
96032 'Beheer van kerkhoven en
activiteiten van crematoria'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Deze sectoren worden allemaal gekenmerkt door een hogere kapitaalintensiteit dan het gemiddelde van
de diensten (0,35) (zie grafiek 9), zoals bijvoorbeeld de 55202 'Vakantieparken' (0,98).
Slechts drie van deze sectoren hebben een PCM die lager ligt dan het gemiddelde van de dienstensectoren
(13 %). Het gaat om de sectoren 87201 'Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale
handicap' (1 %), 88995 'Beschutte en sociale werkplaatsen' (5,2 %) en 55202 'Vakantieparken' (1,9 %).
Wat deze laatste sector betreft, heeft het Prijzenobservatorium in zijn tweede kwartaalverslag 2018 een
studie uitgevoerd over vakantiecentra en -dorpen38. Er werd met name vastgesteld dat de prijzen van
vakantiedorpen in België tussen 2014 en 2017 sneller stegen dan in de buurlanden, maar op langere
termijn is het prijsverschil niet significant. Bovendien lijkt deze sector relatief stabiel te zijn en wordt hij
gekenmerkt door een relatief hoge mate van concentratie, deels door de aanwezigheid van een speler met
een aanzienlijk marktaandeel.
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Europese Commissie (IndustriAll), De Europese Textieldiensten, 2016.
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Prijzenobservatorium, tweede kwartaalverslag 2018.
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Grafiek 9. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Diensten aan personen
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle dienstensectoren, gewogen volgens het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone
in het zwart geeft het verschil weer tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de dienstensectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn diegene waarvoor de
onderzochte sector het minder goed doet dan het gemiddelde. Omgekeerd zijn de indicatoren met een negatieve bijdrage diegene
waarvoor de sector het beter doet dan het gemiddelde.
Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Van de sectoren die niet voorkomen in de TOP 50 van de samengestelde indicator, komen verschillende
diensten aan personen naar voren door een of meer individuele indicatoren. Zo is de kapitaalintensiteit
hoog in sectoren zoals de 5510 'Hotels en dergelijke accommodatie' en de 87301 'Rusthuizen voor ouderen
(R.O.B.)'. De PCM-indicator is hoog in de sectoren 9609 'Overige persoonlijke diensten', 93292 'Exploitatie
van recreatiedomeinen' en 90031 'Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten'.

3.2.5 Andere diensten
Bij de zeven overblijvende sectoren van de TOP 50 van de dienstensectoren met het hoogste risico op een
slechte marktwerking, is er een sector uit de bouwnijverheid (42911 'Baggerwerken'), vier mediadiensten
en twee diensten die onder andere bedrijfstakken vallen. Enkel de 6010 'Uitzenden van radioprogramma's'
(vanwege de evolutie van de rotatiegraad) is nieuw in de TOP 50 ten opzichte van de vorige screening.
Tabel 10. Lijst van de sectoren in de TOP 50 van de dienstensectoren - Andere dienstensectoren
Bouwnijverheid
42911 'Baggerwerken'

Media diensten (NACE 58 tot 60)
5812 'Uitgeverijen van adresboeken en
mailinglijsten',
5914 'Vertoning van films',
6010 'Uitzenden van radioprogramma's'
6020 'Programmeren en uitzenden van
televisieprogramma's'

Andere diensten
68202 'Verhuur en exploitatie van
sociale woningen',
71201 'Technische controle van
motorvoertuigen'

Opmerking: de vetgedrukte sectoren kwamen in de vorige screening niet naar voren.
Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen.
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In termen van binnenlandse omzet is de 42911 'Baggerwerken' de belangrijkste sector (zie grafiek 10). Deze
sector wordt gekenmerkt door een hoge concentratie (HHI van 0,43) en een lage volatiliteit van de
marktaandelen (2,9 %). De PCM-indicator is echter relatief laag (3,7 %).
Grafiek 10. Bijdrage van de individuele indicatoren aan de eindscore van de sectoren - Andere dienstensectoren
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Opmerking: Met bijdrage van elke indicator wordt het verschil bedoeld tussen de genormaliseerde score van elke indicator van de
sector en de gemiddelde score van alle dienstensectoren, gewogen volgens het gewicht van de indicator in de eindscore. De zone
in het zwart geeft het verschil weer tussen de score van de samengestelde indicator van de sector en het gemiddelde van de
samengestelde indicatoren van de dienstensectoren. De indicatoren met een positieve bijdrage zijn diegene waarvoor de
onderzochte sector het minder goed doet dan het gemiddelde. Omgekeerd zijn de indicatoren met een negatieve bijdrage diegene
waarvoor de sector het beter doet dan het gemiddelde.
Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Naast deze zeven sectoren worden er nog andere sectoren naar voren geschoven door een of meer
individuele indicatoren, zonder evenwel opgenomen te zijn in de TOP 50 van de samengestelde indicator.
De 45111 'Groothandel in auto's en lichte bestelwagens', de 7912 'Reisorganisatoren' en de 7830 'Andere
vormen van arbeidsbemiddeling' kennen een hoge concentratiegraad en een grote stabiliteit in de tijd. De
sectoren 68311 'Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast
bedrag of op contractbasis', 7021 'Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie',
7500 'Veterinaire diensten', 69101 'Activiteiten van advocaten' en 69102 'Activiteiten van notarissen'
hebben een hoge score voor de PCM indicator.
Wat de laatste twee sectoren betreft, heeft het Prijsobservatorium in zijn jaarverslag 2017 een studie over
de professionele diensten (inclusief notarissen) uitgevoerd39. Een van de verklaringen die in deze studie
gepresenteerd werden is het niveau van regulering van de professionele dienstverlening in België. Volgens
de PMR-indicator van de OESO zijn de juridische en boekhoudkundige diensten in België meer gereguleerd
dan in de buurlanden en gemiddeld in de Europese Unie. Regulering kan een effect hebben op de
marktdynamiek, de allocatieve efficiëntie en de rendabiliteit, maar ook andere factoren kunnen een rol
spelen. Toch bleek dat, in vergelijking met onze belangrijkste buurlanden, de hoge mate van regulering van
39

Prijzenobservatorium, jaarverslag 2017.
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de juridische en boekhoudkundige diensten in België samenvalt met een relatief lage sectorale dynamiek,
een lage allocatieve efficiëntie en een relatief hoge rendabiliteit van de juridische diensten, wat iets minder
het geval is voor de boekhoudkundige activiteiten.
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20 dienstensectoren die eruit springen
in de verschillende screenings
van het Prijzenobservatorium
Het Prijzenobservatorium heeft de laatste jaren vijf versies van zijn horizontale screening van de
marktgerichte sectoren gepubliceerd. Van de 50 dienstensectoren die eruit springen bij elke screening, zijn
er 20 gemeenschappelijk aan de vijf versies (zie onderstaande tabel).
Netwerkdiensten
o
o
o
o
o

6110 - Draadgebonden telecommunicatie
6120 - Draadloze telecommunicatie
5310 - Postdiensten in het kader van de universele
dienstverplichting
5121 - Goederenvervoer door de lucht
4920 - Goederenvervoer per spoor

Verhuur
o
o
o
o

Bouwnijverheid
o

o

7711 - Verhuur en lease van personenauto's en
lichte bestelwagens
77295 - Verhuur en lease van medisch en
paramedisch materieel
77394 - Verhuur en lease van woon- en
bureelcontainers en dergelijke accommodatie
77293 - Verhuur en lease van vaat- en glaswerk,
keuken- en tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke
benodigdheden
77296 - Verhuur en lease van bloemen en planten

42911 - Baggerwerken

Andere diensten
Diensten aan personen
o
o
o
o

96011 - Activiteiten van industriële wasserijen
55202 - Vakantieparken
5530 - Kampeerterreinen en kampeerauto- en
caravanterreinen
96032 - Beheer van kerkhoven en activiteiten van
crematoria

o
o
o
o
o

68202 - Verhuur en exploitatie van sociale
woningen
6020 - Programmeren en uitzenden van
televisieprogramma's
5914 - Vertoning van films
71201 - Technische controle van motorvoertuigen
5812 - Uitgeverijen van adresboeken en
mailinglijsten
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4 Evolutie van de concentratie in de marktsectoren van
de Belgische economie
Uit een recent debat, op basis van de studies over de recente evolutie van de Amerikaanse markten, bleek
dat in tal van sectoren de concentratie de laatste jaren groter geworden is en dat de winstmarges en de
marktmacht van de ondernemingen verder zijn blijven toenemen40. De winstongelijkheid van de
ondernemingen nam eveneens toe, wat op zijn beurt een niet te verwaarlozen impact kan hebben op de
marktwerking.
Een van de vragen die men zich bij deze evolutie van de Amerikaanse markten kan stellen is: stelt men
dezelfde trend vast op de Europese markten en, meer bepaald, op de Belgische markten? Het doel van dit
deel van het rapport bestaat erin de evolutie te bestuderen van de concentratie41 in de marktsectoren van
de Belgische economie in de loop van de laatste jaren en na te gaan in welke van deze sectoren de stijging
van de concentratie gepaard ging met een stijging van de rendabiliteit.
Het is belangrijk dat de evolutie van de concentratie van de verschillende markten gevolgd wordt. Een hoge
concentratie kan namelijk leiden tot een minder gunstige concurrentieomgeving. Volgens de Europese
Commissie42 kunnen deze fenomenen de daadwerkelijke concurrentie in het gedrang brengen, en wel
voornamelijk op twee manieren: door de concurrentiedruk op de bedrijven van de sector te verminderen
(niet-gecoördineerde effecten) en door afspraken en coördinatie gemakkelijker te maken (gecoördineerde
effecten). Een dergelijke afname van de concurrentie kan met name leiden tot prijsstijgingen en
ongelijkheden alsook tot een afname van de investeringen en innovaties in de sector.
Men mag anderzijds geen overhaaste conclusies trekken uit een toename van de concentratie van een
sector. Een toename van de concentratie van een markt kan namelijk de concurrentie ofwel verzwakken
of, integendeel, deze versterken43. In het tweede geval kan zij voortvloeien uit factoren die de concurrentie
stimuleren, zoals de doorbraak van innoverende ondernemingen, de zogenaamde «superstars» of
«gazellen». De toename van de concentratie impliceert niet noodzakelijkerwijze een afname van de
innovatie. Dankzij een verbetering van hun productiviteit of via toegenomen schaalvoordelen door
technologische vooruitgang, hebben bepaalde ondernemingen namelijk hun positie in een steeds meer
geglobaliseerde en gedigitaliseerde markt kunnen versterken44. Verschillende informatica-intensieve
sectoren blijken bijzonder geconcentreerd te zijn. De inzet van nieuwe technologieën dient evenwel
gepaard te gaan met niet-materiële investeringen, zoals een efficiënt management, O&O-uitgaven en het
verkrijgen van octrooien en intellectuele eigendomsrechten45.
Bovendien speelt de daadwerkelijke concurrentie zich soms af buiten de grenzen van de bestudeerde
sector. In de informatie- en communicatiesector bijvoorbeeld, speelt de concurrentie tussen de
verschillende communicatiekanalen (krant, radio, televisie) op een regionale schaal. In de sector van de
aardappelverwerking neemt de concurrentie een internationale dimensie aan, met twee Belgische
ondernemingen onder de voornaamste spelers op wereldvlak.

40

Valletti T. (2018) “Concentration Trends in Europe”, Commission Européenne, Trésor-éco n°232 “Concurrence
et concentration des entreprises aux Etats-Unis” (Déc. 2018).
41
In deze horizontale screening wordt de concentratie geraamd op basis van de Herfindahl-Hirschman-index
(HHI), die gelijk is aan de som van de gekwadrateerde marktaandelen van alle ondernemingen van de sector.
Hoe ongelijker de verdeling van de marktaandelen, hoe hoger de waarde van de HHI (dicht bij 1).
42
Les “Guidelines sur l’appréciation des concentrations horizontales” de DG Compétition.
43
Capobianco A. (2018) “Market concentration”, OCDE
44
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/industrie40-business-modeles
45
https://hbr.org/2017/10/the-real-reason-superstar-firms-are-pulling-ahead (Bessen, 2017)
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4.1 Evolutie van de concentratie in de marktsectoren van de
Belgische economie
Aan de hand van de resultaten van de laatste vijf rapporten van de horizontale screening kan men de
evolutie van de concentratie tussen 2012 en 2016 in 219 industriële sectoren en 337 dienstensectoren
analyseren. De belangrijkste lessen worden eerst voor de industriële sectoren voorgesteld en vervolgens
voor de dienstensectoren.

Industriële sectoren
Van de 219 onderzochte industriële sectoren kenden bijna de helft (109 sectoren) een stijging van hun HHI
tussen 2012 en 2016. Voor een aanzienlijk deel van deze sectoren ging het evenwel om een lichte stijging46.
Grafiek 11 (links) vergelijkt de verdeling van de HHI van 2012 van de 219 industriële sectoren met die van
2016. Daaruit lijkt te mogen worden afgeleid dat de concentratie van de industrietakken in België globaal
stabiel gebleven is tussen 2012 en 2016, hetgeen tevens de trend bevestigt die in andere Europese landen
wordt vastgesteld.
Grafiek 11. Verdelingen van de HHI van de marktsectoren van de Belgische economie, 2012 vergeleken met 2016

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Onder de meest geconcentreerde sectoren47 in 2016, met de sterkste toename van de HHI tijdens de
bestudeerde periode, worden de volgende sectoren teruggevonden: de vervaardiging van machines en
apparaten voor koeltechniek en klimaatregeling (NACE 2825), specerijen, sauzen en kruiderijen (NACE
1084), machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw (NACE 2830), huishoudelijke en sanitaire
papierwaren (NACE 1722) en diepgevroren aardappelbereidingen (NACE 10312).
Van de sectoren met een stijging van de concentratiegraad zijn er tien aanwezig in de TOP 30 van de
samengestelde indicator van deze screening (op basis van de waarde van de HHI-indicator voor het laatste
jaar dat beschikbaar is). De meest opvallende stijging werd met name vastgesteld voor de productie van
gas (NACE 3521), het koudvervormen of koudfelsen (NACE 2433) en de vervaardiging van toestellen voor
het spuiten van vloeistoffen of poeder (NACE 28293).
De evolutie van de concentratie varieert sterk van de ene afdeling van NACE tot de andere. Verschillende
afdelingen kenden een stijging van de concentratie in minstens 50 % van hun op het niveau NACE 4 en
NACE 5 gedefinieerde sectoren (zie grafiek 12). De uitspringende sectoren behoren voornamelijk tot de
46

Bij 50 % van deze sectoren was er een verschil van minder dan 0,0267 procentpunt tussen de index van 2012
en die van 2016.
47
Het gaat meer bepaald om 116 industriële sectoren die boven de concentratiedrempel van 0,18 uitkwamen
in 2016. Bijlage 7 bevat de 30 sectoren die de grootste stijging van de HHI vertoonden.
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vervaardiging van voedingsmiddelen (NACE 10), de houtindustrie (NACE 16), de drukkerijen (NACE 18), de
chemische nijverheid (NACE 20), de vervaardiging van producten van rubber (NACE 22), de vervaardiging
van metalen in primaire vorm (NACE 24), de vervaardiging van producten van metaal (NACE 25), de
vervaardiging van meubelen (NACE 31), de overige industrie (NACE 32) en de sanering en ander
afvalbeheer (NACE 39).
Voor sommige van deze NACE-afdelingen ging de concentratietoename bovendien gepaard met een
stijging van de rendabiliteit in de verschillende sectoren. Dat geldt met name voor de sanering (NACE 39),
de vervaardiging van producten van rubber (NACE 22), de vervaardiging van meubelen (NACE 31) en de
overige industrie (NACE 32) waarvan de meerderheid van de sectoren een stijging kende van de
concentratie en van de rendabiliteit in de loop van de beschouwde periode.
Grafiek 12. Industriële afdelingen in NACE waarvan meer dan 50 % van de sectoren een stijging kenden van hun
HHI tussen 2012 en 2016
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Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Dienstensectoren
Van de 337 bestudeerde dienstensectoren kenden er 152 een stijging van hun HHI tussen 2012 en 2016
(zie grafiek 11). Voor een groot deel van deze sectoren was de stijging echter zeer gering48. Net zoals voor
de industriesectoren, lijken deze vaststellingen te bevestigen dat de concentratie van de verschillende
sectoren in België globaal stabiel gebleven is tussen 2012 en 2016. Daarmee zou de evolutie van de
concentratie in België vergelijkbaar zijn met de trend die in andere Europese landen wordt vastgesteld.
Onder de meest geconcentreerde dienstensectoren49 in 2016 waren de sectoren met de sterkste
stijging van het HHI tijdens de beschouwde periode voornamelijk de groothandel in elektronische en
48

Bij 50 % van de dienstensectoren bedroeg het verschil minder dan 0,01 procentpunt tussen de index van 2012
en die van 2016 (en bij 75 % van deze sectoren was het verschil minder dan 0,04).
49
Het gaat meer bepaald om 101 dienstensectoren met een concentratiedrempel boven de 0,10 in 2016. Bijlage
7 geeft de 30 sectoren weer die de grootste stijging van de HHI vertoonden.
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telecommunicatieapparatuur en delen daarvan (NACE 4652), de groothandel in sportartikelen (NACE
46496) en de groothandel in auto’s (NACE 45111), evenals de ontwikkeling van niet-residentiële
bouwprojecten (NACE 41102), de handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen (NACE 4617) en
de uitgeverijen van kranten (NACE 5813).
Slechts elf sectoren met een stijging van de concentratiegraad zijn terug te vinden in de TOP 50 van de
samengestelde indicator van deze screening (op basis van de waarde van de indicator HHI voor het laatste
jaar dat beschikbaar is). De grootste stijging werd met name vastgesteld voor het vervoer via pijpleidingen
(NACE 4950), de groothandel in aardappelproducten (NACE 46382) en de groothandel in spijsoliën en vetten (NACE 46332).
Onder de meest geconcentreerde sectoren met tevens de sterkste toename van hun HHI tijdens de
bestudeerde periode zijn er relatief weinig die uit de horizontale screening van de sectoren naar voren
komen. Het feit dat zij niet allemaal in de screening verschijnen hoeft niet te verbazen. Deze evolutie van
de HHI dient namelijk bekeken te worden in combinatie met verklarende factoren zoals bijvoorbeeld de
evolutie van de omzet, van het aantal bedrijven of van de productiviteit van de bedrijven.
Grafiek 13. Dienstenafdelingen in NACE waarvan meer dan 50 % van de sectoren een stijging kenden van hun HHI
tussen 2012 en 2016
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Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Als we de evolutie bekijken van de concentratie van de sectoren onder afdeling NACE 2, dan wordt
vastgesteld dat deze sterk varieert van de ene NACE-afdeling tot de andere. Verschillende NACE-afdelingen
kenden een stijging van de concentratie in minstens 50 % van hun gedefinieerde sectoren op niveau NACE
4 en NACE 5 (zie grafiek 13). De dienstensectoren die er uitspringen zijn onder meer: weg- en waterbouw
(NACE 42), gespecialiseerde bouwwerkzaamheden (NACE 43), handel in motorvoertuigen (NACE 45),
vervoer te land en via pijpleidingen (NACE 49), luchtvaart (NACE 51), eet- en drinkgelegenheden (NACE 56),
uitgeverijen (NACE 58), vastgoedsector (NACE 68), rechtskundige en boekhoudkundige activiteiten (NACE
69), reclamewezen en marktonderzoek (NACE 73), veterinaire diensten (NACE 75), en zakelijke
dienstverlening (NACE 82).
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Bovendien ging de stijging van de concentratie gepaard met een stijging van de rendabiliteit in de
meerderheid van de sectoren van het vervoer te land en via pijpleidingen (NACE 49), de zakelijke
dienstverlening (NACE 82) en de uitgeverijen (NACE 58).

4.2 Concentratie en rendabiliteit van de marktsectoren van de
Belgische economie
Het is moeilijk om een conclusie te trekken over de marktwerking van een sector louter op basis van de
evolutie van zijn concentratie. De stijging van de concentratie kan namelijk het resultaat zijn van
bijvoorbeeld een negatieve conjunctuur, met een afname van het aantal spelers op de markt en van hun
omzet, of het omgekeerde kan zich voordoen in een sector in expansie. Daarnaast kan ze al dan niet
uitmonden in een versterking van het marktaandeel, dat zich kan vertalen in een stijging van de winsten
voor de belangrijkste ondernemingen van de sector. Daarom is het interessant om de evolutie van de
concentratie te kruisen met die van de rendabiliteit en van de omzet.
In dit deel worden de sectoren, die een duidelijke toename van hun concentratie vertonen, onderverdeeld
volgens verschillende scenario’s, om zo de lijst van sectoren te verfijnen die in aanmerking komen voor een
meer uitgebreide analyse.
De sectoren worden onderverdeeld in verschillende groepen op basis van de evolutie van de concentratie
(HHI), van de binnenlandse omzet en van de rendabiliteit (PCM)50. Door de evolutie van deze variabelen te
combineren, kunnen acht groepen onderscheiden worden. Enkel de groepen met een stijging van de
concentratie worden evenwel geselecteerd en geanalyseerd in het kader van dit rapport (zie tabel 11).
Tabel 11. Afbakening van de groepen
Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Stijging van de concentratie

Stijging van de concentratie

Stijging van de concentratie

Stijging van de concentratie

Stijging van de rendabiliteit

Stijging van de rendabiliteit

Daling van de rendabiliteit

Daling van de rendabiliteit

Stijging van de omzet

Daling van de omzet

Daling van de omzet

Stijging van de omzet

Enkel de evolutie van de grootste sectoren (binnenlandse omzet > 100 miljoen EUR)51 wordt geanalyseerd.
Dit deel concentreert zich daarmee op 143 industriële sectoren en 286 dienstensectoren.

Groep A
In deze groep vindt men de sectoren terug die een stijging van hun concentratie, van hun rendabiliteit en
van hun binnenlandse omzet kenden tussen 2012 en 2016. Het is in deze groep dat men de sectoren
terugvindt waar de « superstars » (bijzonder productieve en winstgevende ondernemingen) opduiken,
maar ook die waar het potentieel risico op marktverstoring toegenomen is.
Van de 143 industriële sectoren kenden er tien een opmerkelijke52 toename van hun concentratie, van
hun rendabiliteit en van hun binnenlandse omzet tussen 2012 en 2016.

50

Voor de HHI en de PCM gebeurt de analyse op basis van de variatie van de indicatoren tussen 2012 en 2016,
terwijl het groeipercentage gebruikt wordt voor de evolutie van de binnenlandse omzet. De werkwijze bij deze
benadering en de drempels vanaf waar een toename of een afname van de verschillende variabelen als
opmerkelijk beschouwd wordt, vindt u toegelicht in bijlage 8.
51
De selectiecriteria voor deze sectoren zijn eveneens opgenomen in bijlage 8.
52
Bijlage 8 geeft de drempels op basis waarvan stijgingen van de concentratie, de rendabiliteit of de omzet hier
als opmerkelijk beschouwd worden.
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Tabel 12. Lijst van de industriële sectoren van groep A, HHI en PCM 2012 in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI
2012

HHI
2016

10312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

0,136

1084

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

1085

0,204

PCM
2012
(%)
6,07

PCM
2016
(%)
9,52

0,152

0,289

6,20

10,77

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

0,077

0,153

4,29

7,95

1393

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

0,069

0,169

5,42

8,29

2311

Vervaardiging van vlakglas

0,720

0,897

-7,71

6,97

2434

Koudtrekken van

draad53

0,363

0,420

-3,03

9,16

2611

Vervaardiging van elektronische onderdelen

0,274

0,354

5,56

23,47

2660

0,781

0,808

14,70

21,74

2841

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en
elektrotherapeutische apparatuur
Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking54

0,090

0,143

6,52

12,82

3312

Reparatie van machines

0,029

0,096

5,49

10,86

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Onder deze sectoren kunnen er zes als geconcentreerd beschouwd worden, daar ze een HHI hebben van
meer dan 0,18, de drempel die gewoonlijk door de Europese mededingingsautoriteiten wordt gehanteerd.
Dit geldt met name voor de vervaardiging van vlakglas (NACE 2311) (HHI van 0,89), elektronische
onderdelen (NACE 2611) (0,35), diepgevroren aardappelbereidingen (NACE 10312) (0,20), en specerijen,
sauzen en kruiderijen (NACE 1084) (0,29).
De sectoren vervaardiging van vlakglas (NACE 2311), specerijen, sauzen en kruiderijen (NACE 1084) en
vloerkleden en tapijt (NACE 1393) kenden de sterkste concentratietoename (zie tabel 12). Daarnaast was
de stijging van de rendabiliteit het hoogst in de vervaardiging van elektronische onderdelen (NACE 2611),
vlakglas (NACE 2311) en koudtrekken van draad (NACE 2434).
Van de 286 geanalyseerde dienstensectoren kenden er twaalf een stijging van hun concentratie, van
hun rendabiliteit et van hun omzet tussen 2012 en 2016.
Tabel 13. Lijst van de dienstensectoren van groep A, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI
2012

HHI
2016

45202

0,174

4942

Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen
(> 3,5 ton)
Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen
voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren
voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en
breimachines
Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische
artikelen
Verhuisbedrijven

5914
68201

4614
46392
4664
46433

0,198

PCM
2012
(%)
4,13

PCM
2016
(%)
8,97

0,087

0,104

8,46

11,92

0,085

0,095

0,07

3,21

0,105

0,157

4,51

7,28

0,103

0,132

3,77

9,89

0,092

0,107

9,77

12,26

Vertoning van films

0,270

0,320

14,12

17,86

Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel
onroerend goed, exclusief sociale woningen

0,007

0,027

47,20

51,65

53

Het betreft met name de vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken.
Deze sector omvat met name de vervaardiging van metaalbewerkingsmachines, inclusief de vervaardiging van
machines gestuurd door laserstralen, ultrasone golven, enzovoort, alsook de vervaardiging van werktuigen om
te draaien, boren, walsen, frezen, schaven, drillen, slijpen enzovoort.
54
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69203

Bedrijfsrevisoren

0,089

0,097

13,80

20,21

74909

0,019

0,029

17,52

24,63

77299

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische
activiteiten55
Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.

0,043

0,088

-2,45

18,66

8292

Verpakkingsbedrijven56

0,042

0,123

7,56

10,25

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Twee van deze sectoren vertonen een bijzonder hoge concentratiegraad (boven de 0,18 in 2016),
namelijk: de vertoning van films (NACE 5914) (HHI van 0,32) en het algemeen onderhoud en de
reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) (NACE 45202) (0,20).
De sectoren met de sterkste concentratietoename zijn de verpakkingsbedrijven (NACE 8292), de
groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines (NACE 4664) en de
vertoning van films (NACE 5914) (zie grafiek 5). De sterkste stijging van de rendabiliteit ziet men in de
verhuur en lease van andere consumentenartikelen n.e.g. (NACE 77299) en in de overige
gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten (NACE 74909).
Twee sectoren van groep A vindt men tevens onder de sectoren die naar voren kwamen uit de
horizontale screening van de sectoren van 2018, met name de productie van diepgevroren
aardappelbereidingen (NACE 10312) en de vertoning van films (NACE 5914).

Groep B
In deze groep vindt men de sectoren terug die tussen 2012 en 2016 een stijging van hun concentratie en
van hun rendabiliteit kenden, maar een afname van hun binnenlandse omzet. Het gaat bijvoorbeeld om
markten die in volle herstructurering zijn om zich aan te passen aan de technologische ontwikkelingen.
Van de 143 industriële sectoren kenden er tussen 2012 en 2016 zeven een stijging van hun
concentratie en van hun rendabiliteit, maar een afname van hun binnenlandse omzet.
Tabel 14. Lijst van de industriële sectoren van groep B, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI 2012

HHI 2016
0,408

PCM 2012
(%)
-1,16

PCM 2016
(%)
17,29

2013

0,331

2312

Vervaardiging van andere anorganische
chemische basisproducten
Vervaardiging van synthetische en
kunstmatige vezels
Vormen en bewerken van vlakglas

0,300

0,620

3,68

8,35

0,155

0,212

0,58

4,69

2572

Vervaardiging van hang- en sluitwerk

0,062

0,085

10,84

21,63

2630

0,090

0,139

18,52

25,27

32121

Vervaardiging van
communicatieapparatuur
Bewerken van diamant

0,242

0,282

-0,09

7,82

3900

Sanering en ander afvalbeheer

0,094

0,123

-4,92

12,49

2060

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Vier van deze sectoren hebben een HHI boven 0,18. Het betreft de vervaardiging van synthetische en
kunstmatige vezels (NACE 2060) (HHI van 0,62), de vervaardiging van andere anorganische chemische
basisproducten (NACE 2013) (0,40), het bewerken van diamant (NACE 32121) (0,28) en het vormen
en bewerken van vlakglas (NACE 2312) (0,21).

55

Het betreft zeer uiteenlopende activiteiten, zoals bijvoorbeeld die van consultants.
Het betreft verpakkingsactiviteiten zoals het vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen, het inpakken van
pakjes, het verpakken van diverse producten, het verpakken van farmaceutische bereidingen.
56
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De sterkste concentratietoename is te zien in de vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
(NACE 2060). De stijging van de rendabiliteit was bijzonder sterk in de vervaardiging van andere
anorganische chemische basisproducten (NACE 2013) en de sanering en ander afvalbeheer (NACE
3900). Deze twee sectoren hadden evenwel een negatieve PCM in 2012.
Bij de dienstensectoren kenden vier van de 286 geanalyseerde sectoren tussen 2012 en 2016 een
stijging van hun concentratie, van hun rendabiliteit en een daling van hun binnenlandse omzet.
Tabel 15. Lijst van de dienstensectoren van groep B, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI 2012

HHI 2016
0,179

PCM 2012
(%)
-19,95

PCM 2016
(%)
9,04

42219

Bouw van civieltechnische werken
voor vloeistoffen, n.e.g.

0,133

5813

Uitgeverijen van kranten

0,182

0,231

5,67

13,10

5814

Uitgeverijen van tijdschriften

0,184

0,226

5,48

11,73

6020

Uitzenden van televisieprogramma's,
abonneetelevisie

0,199

0,221

11,57

14,97

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

De vier sectoren hebben in 2016 een HHI hoger dan 0,10. Enkel de sector uitzenden van
televisieprogramma's, abonneetelevisie (NACE 6020) bevindt zich onder de sectoren die naar voren
kwamen in de horizontale screening. Daarnaast zijn het de uitgeverijen van kranten (NACE 5813) en
de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. (NACE 42219) die de grootste stijging
van de concentratie kenden tussen 2012 en 2016 (zie tabel 15). Deze laatste sector kende eveneens
een forse stijging van zijn rendabiliteit in de loop van deze periode.

Groep C
In deze groep vindt men de sectoren terug die een stijging van hun concentratie en een daling van hun
rendabiliteit en van hun binnenlandse omzet kenden tussen 2012 en 2016.
Van de 143 industriële sectoren kenden er, tussen 2012 en 2016, twee een stijging van hun
concentratie en een daling van hun rendabiliteit en van hun binnenlandse omzet. Het betreft de
vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming (NACE 2530)
(HHI van 0,26) en de krantendrukkerijen (NACE 1811) (0,18). De eerstgenoemde sector kende de
sterkste concentratietoename.
Tabel 16. Lijst van de industriële sectoren van groep C, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI 2012

HHI 2016

2530

Vervaardiging
van
stoomketels,
exclusief
warmwaterketels voor centrale verwarming
Krantendrukkerijen

0,206
0,154

1811

0,264

PCM 2012
(%)
8,17

PCM 2016
(%)
3,60

0,175

20,09

10,96

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Anderzijds kenden er acht dienstensectoren een stijging van hun concentratie en een afname van hun
rendabiliteit en van hun binnenlandse omzet tussen 2012 en 2016.
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Tabel 17. Lijst van de dienstensectoren van groep C, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI 2012

HHI 2016
0,190

PCM 2012
(%)
8,56

PCM 2016
(%)
3,28

42211

Bouw van water- en gasdistributienetten

0,140

47115

Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoop oppervlakte ≥ 2500 m2)

0,516

0,859

1,86

-0,52

47512

Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in
gespecialiseerde winkels

0,048

0,097

11,93

7,36

4761

Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels

0,157

0,283

8,73

5,49

5629

Overige eetgelegenheden

0,167

0,217

7,49

3,81

5913

Distributie van films en video- en
televisieprogramma's

0,063

0,073

20,45

6,98

6120

Draadloze telecommunicatie

0,301

0,325

20,27

14,25

7734

Verhuur en lease van schepen

0,271

0,673

86,02

68,53

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Zes onder hen hebben een HHI hoger dan 0,18 in 2016, namelijk de detailhandel in nietgespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopoppervlakte ≥
2500 m2) (NACE 47115) (HHI van 0,86), de sector verhuur en lease van schepen (NACE 7734) (0,67),
de detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels (NACE 4761) (0,28), de overige
eetgelegenheden (NACE 5629) (0,22), de bouw van water- en gasdistributienetten (NACE 42211)
(0,19) en de draadloze telecommunicatie (NACE 6120) (0,32). Deze laatste komt trouwens ook naar
voren in de horizontale screening van de sectoren.
Onder deze dienstensectoren kenden de verhuur en lease van schepen (NACE 7734) en de
detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopoppervlakte ≥ 2500 m2) (NACE 47115) de sterkste concentratiestijging (zie tabel 17).

Groep D
In deze groep vindt men de sectoren terug die een stijging kenden van hun concentratie en van hun
binnenlandse omzet, maar een daling van hun rendabiliteit tussen 2012 en 2016.
Een enkele industriesector kende tussen 2012 en 2016 een stijging van zijn concentratie en van zijn
binnenlandse omzet met een daling van zijn rendabiliteit, namelijk de sector vervaardiging van
artikelen van gips voor de bouw (NACE 2362). Deze sector komt ook in de horizontale screening naar
voren als een van de sectoren met een hoog risico op marktverstoring.
Tabel 18. Lijst van de industriële sectoren van groep D, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI 2012

HHI 2016

2362

Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw

0,660

0,723

PCM
2012 (%)
15,97

PCM
2016 (%)
11,47

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Vijftien dienstensectoren (van 286 bestudeerde sectoren) kenden een stijging van hun concentratie
en van hun binnenlandse omzet, met een afname van hun rendabiliteit tussen 2012 en 2016.
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Tabel 19. Lijst van de dienstensectoren van groep D, HHI en PCM in 2012 en 2016
NACE

Sector

HHI
2012

HHI
2016
0,051

PCM
2012
(%)
14,80

PCM
2016
(%)
12,63

4311

Slopen

0,012

4616

0,103

46382

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en
lederwaren
Groothandel in aardappelproducten

0,173

13,78

6,86

0,179

0,421

6,57

4,51

46389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

0,024

0,048

4,61

2,37

46442

Groothandel in reinigingsmiddelen

0,079

0,092

9,68

7,62

46496

Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van
fietsen
Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde
winkels
Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment)

0,062

0,108

6,57

4,34

0,063

0,149

2,68

-5,99

0,069

0,149

10,41

2,04

0,008

0,021

13,61

7,22

5121

Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde
winkels, n.e.g.
Goederenvervoer door de lucht

0,780

0,818

4,34

-3,68

5210

Opslag

0,049

0,095

18,46

12,21

59111

Productie van bioscoopfilms

0,075

0,103

47,22

18,51

7711

Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's

0,076

0,091

39,28

35,22

7732

Verhuur en lease van machines en installaties voor de
bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren

0,025

0,042

29,56

21,36

0,049

0,078

19,39

15,21

47713
47788
47789

8211

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Twee onder hen hebben een HHI hoger dan 0,18 in 2016, namelijk het goederenvervoer door de lucht
(NACE 5121) (HHI van 0,82) en de groothandel in aardappelproducten (NACE 46382) (0,42). Overigens
komen deze twee sectoren, evenals de verhuur en lease van personenauto's (NACE 7711), naar voren
in de horizontale screening als sectoren met een hoog risico op marktverstoring.
Onder deze dienstensectoren kenden de groothandel in aardappelproducten (NACE 46382) en de
detailhandel in baby- en kinderbovenkleding (NACE 47713) en in babyartikelen (NACE 47788) de
sterkste concentratietoename (zie tabel 19).
Het doel van dit deel bestond erin om, op basis van verschillende scenario’s, de sectoren onder te verdelen
die een significante toename van hun hun concentratie kenden, om op die manier een zo goed mogelijk
beeld te krijgen van de sectoren die met voorrang gevolgd dienen te worden. Dankzij deze analyse kan
men de resultaten van de screening aanvullen rekening houdend met de evolutie van de indicatoren van
de structuur van de markten.
Net zoals voor de horizontale screening dient men voor ogen te houden dat de resultaten van dit deel geen
eindoordeel vormen, maar een eerste stap in de marktanalyse. Aan de hand van deze analyse kan het
Prijzenobservatorium zijn lijst van sectoren die in aanmerking komen voor een meer uitgebreide analyse
aanvullen en verfijnen.
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5 Het aandeel zombiebedrijven in de marktsectoren van
de Belgische economie
Een onderneming wordt over het algemeen als een “zombie” beschouwd als haar operationele activiteit
onvoldoende is om haar schuldenlasten te financieren57. Volgens de economische literatuur is het aantal
zombiebedrijven sterk toegenomen sinds de financiële crisis van 2008 en het daarop volgende dalende
verloop van de rentevoeten. De lage rentevoeten maken het minder efficiënte bedrijven gemakkelijker om
te overleven op de markt.
Volgens de Nationale Bank van België zouden zombiebedrijven in 2014 ongeveer 10 % van de Belgische
ondernemingen uitmaken. Hun aandeel in België wordt daarnaast geraamd op 12 % in termen van
werkgelegenheid en op 16 % in termen van kapitaalvoorraad58. Het percentage zombiebedrijven ligt in
België hoger dan in de buurlanden. Zo ligt het 5 maal zo hoog als in Frankrijk en 3 maal zo hoog als in de
Scandinavische landen59.
De aanwezigheid van zombiebedrijven zou de dynamiek van de Belgische economie kunnen afremmen.
Deze ondernemingen hebben namelijk een nefast effect op de concurrentie en op de productiviteit van
een sector. Bovendien zou het bestaan van zombiebedrijven een impact hebben op de investeringen en
op de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Ook leggen ze beslag op de competenties van werknemers
die efficiënter zouden kunnen ingezet worden in beter presterende firma’s. De competenties van deze
werknemers lopen vertraging op in de beheersing van nieuwe technologieën. Om aantrekkelijker te zijn,
hanteren een aantal van deze zombiebedrijven bovendien prijzen die onder de marktprijzen liggen,
hetgeen hun bedrijfswinsten naar beneden haalt en het hun nog moeilijker maakt om toegang tot
financiering te krijgen60. Dat alles heeft een negatief effect op de andere bedrijven die actief zijn op de
markt.
Welk lot de zombiebedrijven beschoren is, hangt af van het feit of de rentevoeten terug gaan stijgen. In
dat geval zouden namelijk meer en meer ondernemingen van dit type naar het faillissement gedreven
worden. Door hun grote aandeel op de Belgische markt zouden de zombiebedrijven het financiële stelsel
kunnen destabiliseren. Daarnaast is het belangrijk dat gezonde ondernemingen zich bewust zijn van de
omvang van het fenomeen en dat ze erop letten dat er zich onder hun klanten geen zombiebedrijven
bevinden, want anders zou het wel eens kunnen dat ze hun vorderingen niet kunnen recupereren.
Anderzijds moeten de investeerders van zombiebedrijven beseffen dat het voor hen nefaste gevolgen kan
hebben om deze in portefeuille te hebben. Ze dienen hun schuldenpeil in de gaten te houden om een
“sneeuwbaleffect” te vermijden.
Het doel van dit hoofdstuk bestaat erin het aandeel van de zombiebedrijven in de verschillende sectoren
van de Belgische economie in kaart te brengen. Het vormt dan ook een aanvulling op de horizontale
screening. De aanwezigheid van deze ondernemingen kan wel degelijk nadelig zijn voor de markttoegang
en voor de marges van de ondernemingen en ze kan de werking van de markt aantasten. Omdat elke sector
anders is, kunnen op die manier de geaggregeerde resultaten op het niveau van de Belgische economie
genuanceerd worden. Ook kan dankzij deze analyse vastgesteld worden welke sectoren het hardst
getroffen worden door dit fenomeen.

57

Zie met name: Adalet McGowan, M., D. Andrews and V. Millot (2017), “The Walking Dead?: Zombie Firms and
Productivity Performance in OECD Countries”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1372, OECD
Publishing, Paris.
58
NBB, Jaarverslag 2017.
59
Zie OESO, op.cit.
60
Zie OESO, op.cit.
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Volgens de definitie van de OESO61 wordt een privéfirma als zombie beschouwd als deze meer dan 10 jaar
oud is en de laatste drie jaar een bedrijfswinst realiseerde die lager is dan de rentelasten. In dit deel wordt
het aandeel van dergelijke ondernemingen voor elke NACE-afdeling62 geëvalueerd.

Industriesectoren
Bij de industriële sectoren kunnen 9,13 % van de bestudeerde ondernemingen beschouwd worden als
zombiebedrijven. Het aandeel van de zombiefirma’s is hoger dan gemiddeld in 16 van de 29 geanalyseerde
industriële NACE-afdelingen (zie grafiek 14).
Sommige NACE-afdelingen waarvan de sectoren in de horizontale screening naar voren komen, hebben
een hoog aandeel zombiebedrijven. Dat is met name het geval voor de vervaardiging van metalen in
primaire vorm (NACE 24), de vervaardiging van bouwmaterialen en andere minerale producten (NACE 23)
en de vervaardiging van producten van metaal (NACE 25). Sommige andere NACE-afdelingen hebben
eveneens een belangrijk aandeel zombiebedrijven, onder meer de vervaardiging van
informaticaproducten en van elektronische producten (NACE 26), de drukkerijen (NACE 18), de
vervaardiging van motorvoertuigen (NACE 29) en de vervaardiging van producten van rubber (NACE 22).
Omgekeerd hebben de chemische nijverheid (NACE 20), de vervaardiging van geraffineerde
aardolieproducten (NACE 19) en de vervaardiging van dranken (NACE 11) een gering aandeel
zombiebedrijven.

Grafiek 14. Aandeel van de zombiebedrijven in de industriële NACE-afdelingen
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Deze definitie van de OESO is de meest gebruikte definitie in wetenschappelijk onderzoek en vormt een goede
basis voor de eerste stap in de sectoranalyse van dit fenomeen in België. Deze OESO-definitie heeft echter haar
beperkingen. Het gebruik van een alternatieve definitie zou resulteren in andere percentages zombiebedrijven.
62
De resultaten hieronder geven voor elke NACE-afdeling het aandeel ondernemingen die per 31/12/2016 langer
dan 10 jaar bestaan en een bedrijfswinst hebben (rubriek 9901) die onder de rentelasten (rubriek 650) ligt in
2014, 2015 en 2016.
Belangrijk te vermelden is dat in de analyse enkel de ondernemingen opgenomen worden die hun jaarrekening
volgens het volledig schema indienen, want enkel met dat type schema kan het onderscheid gemaakt worden
tussen de rentelasten (rubriek 650) en de volledige financiële lasten (rubriek 65).
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Dienstensectoren
Het aandeel zombiebedrijven in het geanalyseerde staal ligt gemiddeld op 7,49 % voor de
dienstensectoren. Dit aandeel is hoger dan het gemiddelde in 19 van de 40 geanalyseerde NACEafdelingen63 (zie grafiek 15).
Sommige NACE-afdelingen waarvan de sectoren in de horizontale screening naar voren komen, hebben
een hoog aandeel zombiebedrijven. Dat is met name het geval voor de sector verschaffen van
accommodatie (NACE 55), vervoer over water en luchtvaart (NACE 50 en 51), vervoerondersteunende
activiteiten (NACE 52) en de detailhandel (NACE 47). Sommige andere NACE afdelingen hebben eveneens
een groot aandeel zombiebedrijven, met name de vastgoedsector (NACE 68) en de sector sport,
ontspanning en recreatie (NACE 93). Omgekeerd lijken afdelingen als telecommunicatie (NACE 61) en
terbeschikkingstelling van personeel (NACE 78) een gering aandeel zombiebedrijven te hebben.
Grafiek 15. Aandeel van de zombiebedrijven in de NACE-afdelingen van de diensten
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Zoals men kan vaststellen, schommelt het aandeel van de zombiebedrijven sterk van de ene sector tot de
andere, gaande van 20 % tot 0 % voor de industriële sectoren en 18,4 % tot 0 % voor de dienstensectoren.

63

Enkel de NACE-afdelingen die in de screening opgenomen zijn, worden in dit deel geanalyseerd. Dit sluit
bijvoorbeeld de financiële diensten uit (NACE 64), alsook de verzekeringen (NACE 65) en de overheidsdiensten
(NACE 84).
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6 Besluit
De horizontale screening van de sectoren is bedoeld om te helpen toezien op de goede werking van de
goederen- en dienstenmarkt in België. De screening vormt een eerste stap in de analyse van de markten.
Er wordt informatie verzameld over de structuur, de dynamiek en de rendabiliteit van de markten en er
wordt onderzocht in welke sectoren een groter gevaar voor minder goede marktwerking bestaat.
De in dit rapport voorgestelde resultaten van de screening vormen geen eindoordeel, maar bieden een lijst
van kandidaat-sectoren die in aanmerking komen voor een uitgebreidere analyse. Enkel in een dergelijke
studie kan de context, de relevante markt en de dynamiek van vraag en aanbod van een specifieke sector
duidelijk belicht worden. De resultaten van deze screening zijn consistent met de resultaten die vorig jaar
werden gepubliceerd en stroken met bepaalde cases die werden onderzocht door de Europese
mededingingsautoriteiten. Zo springensectoren zoals de telecommunicatie, het vervoer, de minerale nietmetaalhoudende producten en de verhuurdiensten in deze screening in het oog.
Er werd tevens een analyse uitgevoerd van de evolutie van de concentratiegraad van de verschillende
marktsectoren. De concentratie van de industriële sectoren en dienstensectoren in België lijkt globaal
stabiel gebleven te zijn tussen 2012 en 2016, met evenwel grote verschillen tussen de sectoren. Sommige
sectoren kenden een toename van hun concentratie, samen met een stijging van hun rendabiliteit. Het
gaat met name om bepaalde sectoren van de vervaardiging van elektronica of van de groothandel.
In dit rapport werd tevens bijzondere aandacht besteed aan het belang van zombiebedrijven in de
verschillende sectoren van de Belgische economie. Onder zombiebedrijven verstaat men bedrijven
waarvan de bedrijfswinsten niet volstaan om de rente op hun schulden te betalen. Hoewel het aandeel
van dit soort bedrijven in België vrij hoog is, varieert het sterk van de ene sector tot de andere. Zo is hun
aandeel hoog in de metaalsector en het hotelwezen, maar gering in de chemische nijverheid en de
telecommunicatie.
Deze horizontale screening wordt jaarlijks uitgevoerd. Er kunnen verschillende verbeteringen in de
toekomst overwogen worden, zowel op het vlak van de gegevensbronnen als van de werkwijze voor de
modellering en de gekozen indicatoren.
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7 Bijlagen
Bijlage 1: Definitie van de indicatoren
Indicatoren van de marktstructuur

Aantal ondernemingen
De indicator aantal ondernemingen betreft het aantal Belgische ondernemingen die op de binnenlandse
markt actief zijn in een bepaalde sector. Deze indicator werd in het leven geroepen omdat sectoren met
weinig bedrijven een hoger risico vertonen op afspraken over prijzen of andere marktaspecten.
Herfindahl-Hirshman Index (HHI)
De Herfindahl-Hirschman Index wordt gedefinieerd als de som van de kwadraten van de marktaandelen
van alle ondernemingen in een bepaalde sector. De waarde van de HHI bevindt zich tussen 1 / 𝑁 en 1, met
N als het aantal ondernemingen in de sector. Een grote heterogeniteit tussen de marktaandelen gaat vaak
gepaard met een hoge concentratie en een hoge HHI.
In het geval van een zuiver monopolie heeft de HHI een waarde van 1. De HHI wordt vaak gebruikt voor
het evalueren van de concentratie (of asymmetrie) van een sector. Ondanks het complexe verband tussen
de concentratiegraad (zoals gemeten door HHI) en de marktmacht, wordt er algemeen aangenomen dat
een grotere marktmacht samengaat met een hogere concentratie van de bedrijven. Dit kan resulteren in
minder gunstige omstandigheden voor de mededinging.
Importpenetratie
De importpenetratie van een sector wordt in deze studie gedefinieerd als de verhouding tussen de waarde
van de import van de producten, behorende tot deze sector, en de waarde van het totale schijnbare
verbruik van de producten van deze sector in België.
Als IMPp de waarde is van de invoer van product p behorende tot sector S, dan is de importpenetratie IPS
voor sector S gelijk aan64:

𝐼𝑃𝑆 =

∑𝑝∈𝑆 𝐼𝑀𝑃𝑝
.
∑𝑖∈𝑆 𝐵𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛𝑙. 𝑜𝑚𝑧𝑒𝑡𝑖 + ∑𝑝∈𝑆 𝐼𝑀𝑃𝑝

Een hoge coëfficiënt wijst op een hoge blootstelling van de sector aan concurrentie vanwege buitenlandse
bedrijven die soortgelijke producten op de binnenlandse markt aanbieden. Deze openheid ten opzichte
van internationale handel verzwakt de positie van minder rendabele binnenlandse bedrijven.
Een hogere openheid kan daarom onder bepaalde voorwaarden gepaard gaan met hogere concurrentie
op de binnenlandse markt. Deze sectoranalyse focust op de sectoren met een lage tot geen openheid. De
importpenetratie laat toe om de resultaten van andere indicatoren te nuanceren, met name de HHIindicator (de concentratie op de binnenlandse markt) en het aantal ondernemingen (aantal bedrijven
actief op de binnenlandse markt).

64

De geïmporteerde producten die onmiddellijk opnieuw worden geëxporteerd werden afgetrokken van de
waarde van de import van het product 𝑝 behorende tot de sector S.
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Kapitaalintensiteit
De kapitaalintensiteit van een sector is een graadmeter voor de hoeveelheid kapitaal dat nodig in om een
euro te genereren aan totale bedrijfsopbrengsten. De indicator wordt berekend als de verhouding tussen
enerzijds de totale kapitaalgoederenvoorraad van de sector (KS) en anderzijds de totale
bedrijfsopbrengsten (YS) van alle ondernemingen uit sector S.

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇𝑆 =

𝐾𝑆
𝑌𝑆

In theorie schommelen de waarden van deze indicator tussen 0 en oneindig. Wanneer de verhouding
tussen de kapitaalvoorraad en de totale bedrijfsopbrengsten hoog is, ondervinden nieuwe of kleine
bedrijven meer moeilijkheden om zich te vestigen of te handhaven op de markt. Dat kan leiden tot een
potentieel concurrentieprobleem in kapitaalintensieve sectoren.
PCM - Price Cost Margin
Deze indicator analyseert de winstmarge van een sector. Voor bedrijf i wordt deze marge (hieronder
vermeld als L) gedefinieerd als het verschil tussen de verkoopprijs (p) en de marginale kost van de productie
(MC), gedeeld door de verkoopprijs:

𝐿𝑖 =

𝑝𝑖 − 𝑀𝐶𝑖
𝑝𝑖

De PCM-indicator meet dus in hoeverre de prijs van een product hoger ligt dan de marginale kostprijs van
de productie (ten opzichte van de prijs). Als een onderneming bijvoorbeeld een product dat 90 EUR kost
aan productie verkoopt voor 100 EUR, ontstaat een marge van 10 % op dat product.
Op sectorniveau kan deze marge worden berekend door de verschillende ondernemingen in de
beschouwde sector te wegen met hun respectievelijke marktaandelen:
𝑁

𝐿𝑆 = ∑ 𝑚𝑖
𝑖∈𝑆

𝑝𝑖 − 𝑀𝐶𝑖
𝑝𝑖

waarbij mi het marktaandeel voorstelt van bedrijf i dat behoort tot sector S.
In de praktijk is de berekening van de winstmarge niet eenvoudig, omdat gegevens nodig zijn over de
prijzen en de marginale kostprijs van de verschillende bedrijven. Een directe benadering op basis van
micro-economische bedrijfsgegevens blijkt erg moeilijk. Daarom wordt er in veel studies een indirecte
methode gebruikt waarbij de marge wordt geschat met behulp van econometrische modellen. Deze
modellen meten de impact van kortetermijnfluctuaties in zowel productie als in het geheel van
productiefactoren.
In deze sectorscreening werd de marge LS voor elke sector S geschat door de PCM-indicator, PCMS. Deze
indicator geeft de verhouding weer tussen twee variabelen (het bruto-exploitatieoverschot in de teller en
de omzet65 in de noemer) die bekomen worden via de structuurenquête ondernemingen66. De
structuurenquête geeft meer betrouwbare resultaten omdat ook rekening wordt gehouden met de kleine
bedrijven die geen jaarrekening met een volledig schema indienen. Deze versie van de PCM-indicator
houdt geen rekening met de kapitaalkosten. Daarom ontwikkelde het Prijzenobservatorium een
65

In vergelijking met de screening van 2014, houdt de noemer geen rekening meer met variaties van
eindproducten (71) en geproduceerde vaste activa (72).
66

Deze variabelen worden gedefinieerd in het kader van de Europese Verordening 250/2009.
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alternatieve PCM, waarin de kapitaalkosten worden opgenomen maar die, tot nog toe, enkel gebaseerd is
op de gegevens van ondernemingen die een jaarrekening volgens volledig schema neerleggen bij de
Balanscentrale.
Indicatoren van de marktdynamiek

Ondernemingsverloop
Het gewogen ondernemingsverloop in jaar t wordt gedefinieerd als de som van de marktaandelen in jaar
t− 1 van de bedrijven die de markt verlaten in jaar t en de marktaandelen van de bedrijven die tot de markt
toetreden in jaar t.

𝑊𝐶𝐻𝑈𝑅𝑁𝑆𝑡 = ∑

𝑖∈{𝐸𝑥𝑡 }

𝑚𝑖,𝑡−1 + ∑

𝑚𝑖𝑡

𝑖∈{𝐸𝑛𝑡 }

In theorie schommelen de scores tussen 0 en 2. Een score hoger dan 1 betekent dat een of meer grote
spelers (op basis van marktaandelen) tot de markt zijn toegetreden of ze hebben verlaten. Een score van
0 duidt op een hoge stabiliteit van de sector en wijst erop dat geen enkel bedrijf is toe- of uitgetreden
tijdens de bestudeerde periode.
Het ondernemingsverloop beschouwt de dynamische evolutie van de samenstelling van een sector door
de ondernemingen te analyseren die toetreden tot de markt of de markt verlaten. Een lage
indicatorwaarde kan duiden op bepaalde toe- of uittredingsdrempels.
Overlevingsgraad
De overlevingsgraad analyseert de demografische veranderingen van een sector. Een hoge
overlevingsgraad duidt op een stabiele demografie, weinig nieuwe bedrijven en een hoge overlevingsgraad
van de bestaande bedrijven op de markt. Een grote stabiliteit kan een potentieel risico inhouden dat
voortvloeit uit de interacties tussen de ondernemingen, vooral bij sectoren met weinig bedrijven.
In een sector met weinig ondernemingen komen concurrentiebeperkende afspraken gemakkelijker tot
stand omdat de verschillende marktspelers elkaar kennen en ze het strategische gedrag van hun
concurrenten dus beter kunnen inschatten. De overlevingsgraad kan ook wijzen op het bestaan van
bepaalde toe- of uittredingsdrempels.
Een lage indicatorwaarde wijst op een relatief dynamische samenstelling van een sector met veel toe- en
uittreders. De toetreding van nieuwe bedrijven maakt het in stand houden van onderlinge afspraken
tussen de bestaande bedrijven op de markt moeilijker.
De overlevingsgraad kan op verschillende manieren worden bepaald. Elke berekeningsmethode focust op
andere aspecten. In deze studie werd de overlevingsgraad berekend als de verhouding tussen het aantal
ondernemingen dat actief is gedurende de gehele geanalyseerde periode (2012-2016) en het aantal
ondernemingen dat enkel actief is in het laatste jaar van de periode (2016):
𝑡
𝑇
∑𝑁
𝑖=1 ∏𝑡=1 𝑥𝑖
𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 =
𝑇
∑𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖

xit voor bedrijf i is hierbij gelijk aan 1 als de onderneming actief is (en dus een positieve binnenlandse omzet
had) gedurende het jaar t en gelijk aan 0 indien het bedrijf niet actief is.
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Concreet wordt in 2016 het aantal actieve bedrijven gemeten die gedurende de hele geanalyseerde
periode (2012-2016)67 actief waren. Door de gebruikte noemer wordt deze verhouding beïnvloed door het
aantal toetreders tijdens de onderzochte periode. De waarde van de indicator ligt per definitie tussen 0 en
1: een waarde van 1 komt overeen met een hoge demografische stabiliteit van een sector (alle actieve
bedrijven in de sector in 2016 waren ook reeds actief op de markt gedurende de voorgaande vier jaar).
Veranderlijkheid van marktaandelen
De veranderlijkheid van marktaandelen analyseert de dynamische evolutie van een sector, door de
relatieve stabiliteit van de marktaandelen van de verschillende bedrijven in die sector te beschouwen. Deze
indicator meet het totaal van de marktaandelen die door krimpende bedrijven worden overdragen aan
groeiende bedrijven. Een lage waarde is een indicatie van een grote stabiliteit in de verdeling van de
marktaandelen in een sector van het ene jaar op het andere, wat mogelijk kan wijzen op
mededingingsproblemen en onderlinge afspraken tussen bedrijven. Daarnaast kan ook de aanwezigheid
van toetredingsdrempels de ontwikkeling van nieuwe bedrijven afremmen, wat de stabiliteit van de
verdeling van de marktaandelen binnen een sector kan beïnvloeden.
De mate van veranderlijkheid wordt berekend als de som van de absolute waarden van de wijzigingen in
de marktaandelen van elke onderneming van een sector (gebaseerd op de binnenlandse omzet) gedeeld
door twee:

𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑆𝑡 = ∑
𝑖∈𝑆

|𝑚𝑖𝑡 − 𝑚𝑖𝑡−1 |
2

mit

is daarbij het marktaandeel van bedrijf i (berekend op basis van de binnenlandse omzet van de sector)
in periode t.
De mate van veranderlijkheid kan variëren tussen 0 en 1. De veranderlijkheid van een bepaald jaar moet
genuanceerd worden door rekening te houden met de gemiddelde veranderlijkheid over een langere
periode. Een hoge mate van veranderlijkheid wijst niet noodzakelijk op een goede marktwerking maar kan
ook voortvloeien uit een slechte conjunctuur, wetswijzigingen of hervormingen binnen de sector.
Rotatiegraad van ondernemingen (TNF8)
De rotatiegraad van ondernemingen (TNF8) berekent het verloop van de acht belangrijkste
ondernemingen binnen een sector (op basis van de omzet) tussen 2012 en 2016. Als de sector uit ten
minste 8 ondernemingen bestaat, liggen de waardes van deze indicator tussen 8 (status quo: dezelfde
bedrijven maken deel uit van de TOP 8 van de sector voor de geanalyseerde periode) en 40 (volledige
verandering van bedrijven). Een hoge waarde van deze indicator wijst op een hoge instabiliteit en dus op
een mogelijks sterkere concurrentie.

67

De overlevingsgraad houdt ook rekening met de ondernemingen die voor een bepaald jaar geen rekening
neerlegden, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de afsluitdatum van hun rekeningen.

50

Bijlage 2: Beschrijvende statistieken van de indicatoren
Industriële sectoren

Tabel 1 bevat voor elk van de categorieën van de industriële sectoren, zoals toegelicht in het hoofdstuk
“resultaten” van dit rapport, de beschrijvende statistieken van de verschillende indicatoren. De
netwerkindustrieën worden, door de aard van hun activiteiten, gekenmerkt door een hogere
kapitaalintensiteit en door een erg lage importpenetratiegraad. Bovendien is de indicator van de
winstmarge voor deze categorie gemiddeld iets hoger. De metallurgie en andere mineralen kent, op grond
van de verschillende dynamische indicatoren, een grotere stabiliteit dan de andere categorieën.
Tabel 1. Beschrijvende statistieken - Industriële sectoren
Indicatoren

Segmenten
Industriesectoren (Totaal)

Aantal
ondernemingen

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Andere verwerkende industrieën

KapitaalIntensiteit

Price Cost
Margin

Importpenetraitie

Veranderlijkheid
van marktaandelen

Ondernemingsverloop
(Churn)

Std. Dev.
323,55

Mediaan
44,50

Q1
19,00

Q3
116,00

91,66

113,19

47,00

21,00

112,50

152,07

333,44

53,00

20,00

136,00

78,39

83,30

46,00

15,00

128,00

163,60

420,73

27,00

10,00

67,00

Industriesectoren (Totaal)

0,27

0,23

0,21

0,09

0,39

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

0,30

0,21

0,23

0,14

0,50

Andere verwerkende industrieën

0,24

0,22

0,17

0,08

0,35

Netwerkindustrieën

0,32

0,25

0,27

0,09

0,57

Metallurgie et andere mineralen

0,29

0,25

0,21

0,09

0,42

Industriesectoren (Totaal)

0,21

0,21

0,15

0,10

0,24

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

0,18

0,16

0,14

0,09

0,20

Andere verwerkende industrieën

0,17

0,14

0,13

0,09

0,21

Netwerkindustrieën

0,51

0,47

0,36

0,24

0,63

Metallurgie et andere mineralen

0,22

0,16

0,17

0,12

0,25

Industriesectoren (Totaal)

0,10

0,07

0,09

0,06

0,12

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

0,09

0,05

0,09

0,05

0,10

Andere verwerkende industrieën

0,10

0,07

0,09

0,06

0,13

Netwerkindustrieën

0,11

0,10

0,09

0,05

0,13

Metallurgie et andere mineralen

0,08

0,07

0,08

0,04

0,12

Industriesectoren (Totaal)

0,47

0,34

0,52

0,12

0,79

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

0,40

0,23

0,37

0,27

0,55

Andere verwerkende industrieën

0,58

0,32

0,69

0,36

0,84

Netwerkindustrieën

0,06

0,20

0,00

0,00

0,00

Metallurgie et andere mineralen

0,39

0,34

0,30

0,06

0,70

Industriesectoren (Totaal)

0,12

0,12

0,09

0,06

0,15

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

0,07

0,06

0,05

0,03

0,10

Andere verwerkende industrieën

0,14

0,14

0,11

0,07

0,16

Netwerkindustrieën

0,12

0,16

0,09

0,06

0,10

Metallurgie et andere mineralen

0,10

0,10

0,10

0,06

0,12

Industriesectoren (Totaal)

0,04

0,11

0,01

0,00

0,03

Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

0,02

0,05

0,00

0,00

0,02

Andere verwerkende industrieën

0,05

0,11

0,01

0,00

0,04

Netwerkindustrieën

0,05

0,17

0,00

0,00

0,02

Metallurgie et andere mineralen

0,03

0,09

0,01

0,00

0,02

Netwerkindustrieën
Metallurgie et andere mineralen

HHI

Gemiddelde
140,94
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Indicatoren

Segmenten

Gemiddelde

Std. Dev.

11,59
10,97
11,85
11,67
11,28
0,75
0,73
0,75
0,64
0,77

2,46
2,40
2,42
2,22
2,66
0,13
0,10
0,13
0,15
0,15

Industriesectoren (Totaal)
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie
TNF8

Andere verwerkende industrieën
Netwerkindustrieën
Metallurgie et andere mineralen
Industriesectoren (Totaal)
Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Overlevingsgraad

Andere verwerkende industrieën
Netwerkindustrieën
Metallurgie et andere mineralen

Mediaan

12,00
11,00
12,00
12,00
12,00
0,76
0,73
0,77
0,65
0,79

Q1

10,00
10,00
10,00
11,00
10,00
0,67
0,67
0,68
0,50
0,70

Q3

13,00
12,00
13,00
13,00
13,00
0,83
0,80
0,83
0,75
0,85

Bron: Statbel, NBB, eigen berekeningen.

Dienstensectoren

Tabel 2 bevat voor elk van de categorieën van de dienstensectoren de beschrijvende statistieken van de
verschillende indicatoren. De sectoren verhuur en lease bestaan uit een lager aantal ondernemingen en
de netwerkdiensten zijn stabieler, in dezelfde optiek als de handelssectoren. De kapitaalintensiteit ligt hoog
in de netwerkdiensten en in de sectoren verhuur en lease. De price cost margin ligt eveneens hoger in de
sectoren verhuur en lease, terwijl de handel de laagste rendabiliteit kent.
Tabel 2. Beschrijvende statistieken - Dienstensectoren
Indicatoren

Segmenten
Dienstensectoren (Totaal)
Andere diensten

Aantal
ondernemingen

Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten
Dienstensectoren (Totaal)
Andere diensten

HHI

Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten
Dienstensectoren (Totaal)
Andere diensten

Kapitaalintensiteit

Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten
Dienstensectoren (Totaal)
Andere diensten

Price Cost Margin

Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten

Gemiddelde

Std. Dev.

Mediaan

1282,70
2062,08
693,00
187,17
1711,93
747,63
0,10
0,08
0,10
0,15
0,10
0,26
0,32
0,32
0,10
0,90
0,59
0,70
0,13
0,15
0,06
0,28
0,19
0,17

2812,22
3975,15
870,28
175,03
3464,14
1486,42
0,14
0,11
0,10
0,16
0,14
0,28
0,61
0,68
0,08
1,32
0,54
0,85
0,12
0,12
0,04
0,17
0,15
0,13

415,00
676,50
383,00
105,50
411,50
161,00
0,05
0,04
0,06
0,10
0,04
0,17
0,12
0,12
0,08
0,52
0,34
0,35
0,09
0,12
0,06
0,25
0,17
0,15

Q3

138,00
257,00
117,50
69,00
156,50
56,50
0,02
0,01
0,03
0,05
0,01
0,06
0,06
0,07
0,04
0,30
0,18
0,17
0,05
0,07
0,04
0,17
0,08
0,08

1113,00
2212,00
921,50
309,00
1337,00
586,50
0,13
0,09
0,13
0,22
0,15
0,36
0,26
0,25
0,12
1,04
0,92
0,78
0,17
0,21
0,08
0,34
0,27
0,25
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Indicatoren

Segmenten
Dienstensectoren (Totaal)

Veranderlijkheid
van marktaandelen

Andere diensten
Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten
Dienstensectoren (Totaal)

Ondernemingsverloop
(Churn)

Andere diensten
Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten
Dienstensectoren (Totaal)
Andere diensten

TNF8

Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten
Dienstensectoren (Totaal)
Andere diensten

Overlevingsgraad

Handel
Verhuur en lease
Diensten aan personen
Netwerkdiensten

Gemiddelde

Std. Dev.

Mediaan

0,13
0,14
0,11
0,11
0,13
0,12
0,04
0,05
0,03
0,02
0,04
0,08
12,90
13,17
12,68
11,89
13,23
12,83
0,70
0,65
0,73
0,71
0,71
0,65

0,08
0,10
0,06
0,06
0,07
0,17
0,07
0,05
0,04
0,02
0,03
0,22
2,47
2,87
2,08
2,52
2,46
2,28
0,13
0,15
0,11
0,11
0,13
0,12

0,11
0,13
0,10
0,11
0,11
0,08
0,03
0,03
0,02
0,01
0,03
0,03
13,00
13,00
12,00
12,00
13,00
13,00
0,71
0,67
0,75
0,75
0,74
0,66

Q1

Q3

0,08
0,08
0,07
0,08
0,09
0,06
0,01
0,02
0,01
0,00
0,01
0,02
11,00
11,00
11,00
10,00
12,00
11,50
0,63
0,59
0,67
0,69
0,60
0,61

0,16
0,17
0,14
0,15
0,18
0,12
0,05
0,06
0,04
0,03
0,06
0,07
14,00
15,00
14,00
13,00
15,00
14,00
0,80
0,76
0,81
0,77
0,81
0,71

Bron: Statbel, eigen berekeningen.
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Bijlage 3: De toegetreden en uitgetreden sectoren van de TOP30 van industriële
sectoren
Tabel 3. Industriële sectoren die uit de TOP30 verdwenen zijn
NACE code
10311
1103
1395
2311
2314
23322
2443
3530

Omschrijving
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kleding
Vervaardiging van vlakglas
Vervaardiging van glasvezels
Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken klei
Productie van lood, zink en tin
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

Tabel 4. Industriële sectoren die de TOP30 zijn binnengekomen
NACE code
10312
1711
1920
2351
2433
2540
2571
38219

Omschrijving
Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
Vervaardiging van pulp
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
Vervaardiging van cement
Koudvervormen of koudfelsen
Vervaardiging van wapens en munitie
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
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Bijlage 4: De toegetreden en uitgetreden sectoren van de TOP50 van de
dienstensectoren
Tabel 5. Dienstensectoren die uit de TOP50 verdwenen zijn
NACE code
47115
4774
47784
5030
5813
6130
68203
77291
7732
7734
7735
77391
87202
90029
94992

Omschrijving
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte ≥2500 m²)
Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Personenvervoer over binnenwateren
Uitgeverijen van kranten
Telecommunicatie via satelliet
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Verhuur en lease van schepen
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Verenigingen en bewegingen voor volwassenen

Tabel 6. Dienstensectoren die de TOP50 zijn binnengekomen
NACE code
46311
46332
46441
46691
47111
47192
47524
4950
5222
52249
6010
7712
77399
88911
93123

Omschrijving
Groothandel in consumptieaardappelen
Groothandel in spijsoliën en -vetten
Groothandel in porselein en glaswerk
Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen
(verkoopoppervlakte ≥ 2500 m²)
Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels
Vervoer via pijpleidingen
Diensten in verband met vervoer over water
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Uitzenden van radioprogramma's
Verhuur en lease van vrachtauto's
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Kinderdagverblijven en crèches
Activiteiten van overige balsportclubs
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Bijlage 5 : De sectoren die bij de verschillende screeningsoefeningen minstens één keer
in de TOP 30 van de industriële sectoren voorkwamen
Tabel 7. Sectoren die tijdens horizontale screenings in de TOP 30 van de industriële sectoren voorkwamen
Code
Omschrijving
2012 2013 2014 2015
NACE
1042
1107

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander
gebotteld water
1722
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
2011
Vervaardiging van industriële gassen
2017
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
23321
Vervaardiging van bakstenen
2342
Vervaardiging van sanitair aardewerk
2344
Vervaardiging van ander aardewerk voor technisch gebruik
2352
Vervaardiging van kalk en gips
2362
Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
2365
Vervaardiging van producten van vezelcement
2731
Vervaardiging van kabels van optische vezels
3521
Productie van gas
38212
Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen
1081
Vervaardiging van suiker
1103
Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
2364
Vervaardiging van mortel
2443
Productie van lood, zink en tin
2452
Gieten van staal
3530
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
38222
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
1106
Vervaardiging van mout
1711
Vervaardiging van pulp
2314
Vervaardiging van glasvezels
23322
Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van
gebakken klei
2454
Gieten van andere non-ferrometalen
28293
Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder
38211
Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
38221
Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering
1062
Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
1395
Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden
textielvlies, exclusief kleding
1811
Krantendrukkerijen
2051
Vervaardiging van kruit en springstoffen
2311
Vervaardiging van vlakglas
2351
Vervaardiging van cement
38213
Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare
afvalstoffen
10311
Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van
diepgevroren aardappelbereidingen
10312
Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
1041
Vervaardiging van oliën en vetten
1920
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
21209
Vervaardiging van overige farmaceutische producten
2391
Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen
2433
Koudvervormen of koudfelsen
2540
Vervaardiging van wapens en munitie
2571
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
2720
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
27401
Vervaardiging van lampen
31092
Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
3313
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
38219
Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Legende: x: opgenomen in de TOP 30 van de screening; : niet inbegrepen in de screening
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Bijlage 6 : De sectoren die bij de verschillende screeningsoefeningen minstens één keer
in de TOP 50 van de dienstensectoren voorkwamen
Tabel 8. Sectoren die tijdens horizontale screenings in de TOP 50 van de dinstensectoren voorkwamen
Code
Omschrijving
2012 2013 2014
NACE
42911
4920
5121
5310
55202
5530
5812
5914
6020
6110
6120
68202
71201
7711
77293
77295
77296
77394
96011
96032
46382
46692
47115
4950
5020
5030
5221
5222
5223
6130
77294
7733
77391
96031
46311
47192
77291
7734
77399
87201
88995
9003
91041
43993
46332
46441
46691
46734
47594

Baggerwerken
Goederenvervoer per spoor
Goederenvervoer door de lucht
Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting
Vakantieparken
Kampeer- en caravanterreinen
Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten
Vertoning van films
Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie
Draadgebonden telecommunicatie
Draadloze telecommunicatie
Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Technische controle van motorvoertuigen
Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's
Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
Verhuur en lease van bloemen en planten
Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke
accommodatie
Activiteiten van industriële wasserijen
Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria
Groothandel in aardappelproducten
Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte ≥ 2500m²)
Vervoer via pijpleidingen
Zee- en kustvaart, goederenvervoer
Personenvervoer over binnenwateren
Diensten in verband met vervoer te land
Diensten in verband met vervoer over water
Diensten in verband met de luchtvaart
Telecommunicatie via satelliet
Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten
Uitvaartverzorging
Groothandel in consumptieaardappelen
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte ≥ 2500m²)
Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor
doe-het-zelvers
Verhuur en lease van schepen
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële
goederen
Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
Beschutte en sociale werkplaatsen
Scheppende kunsten
Botanische tuinen en dierentuinen
Bouw van sierschouwen en open haarden
Groothandel in spijsoliën en -vetten
Groothandel in porselein en glaswerk
Groothandel in machines voor de productie van voedings- en
genotmiddelen
Groothandel in vlakglas
Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels
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4774

Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde
winkels
47784
Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in
gespecialiseerde winkels
5040
Binnenvaart, goederenvervoer
55203
Gites, vakantiewoningen en -appartementen
5813
Uitgeverijen van kranten
6010
Uitzenden van radioprogramma's
7712
Verhuur en lease van vrachtauto's
7740
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met
uitzondering van werken onder auteursrecht
87202
Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
87205
Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische
problemen
93212
Exploitatie van pret- en themaparken
43343
Glaszetten
46214
Groothandel in andere akkerbouwproducten
46491
Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
46735
Groothandel in vloer- en wandtegels
47111
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten
47291
Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
47524
Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde
winkels
47525
Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels
4753
Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in
gespecialiseerde winkels
47792
Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
5010
Personenvervoer over zee- en kustwateren
52241
Vrachtbehandeling in zeehavens
52249
Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
55201
Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra
55209
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g.
6391
Persagentschappen
64922
Verstrekken van hypothecair krediet
64929
Overige kredietverstrekking, n.e.g.
64991
Factoring
6611
Beheer van financiële markten
6612
Effecten- en goederenhandel
6630
Vermogensbeheer
68203
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend
goed, exclusief terreinen
68204
Verhuur en exploitatie van terreinen
7500
Veterinaire diensten
7732
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en
de weg- en waterbouw
7735
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
79909
Overige reserveringsactiviteiten
88911
Kinderdagverblijven en crèches
90029
Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
93123
Activiteiten van overige balsportclubs
94992
Verenigingen en bewegingen voor volwassenen
9523
Reparatie van schoeisel en lederwaren
Legende: x: opgenomen in de TOP 50 van de screening; : niet inbegrepen in de screening
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Bijlage 7 : Sectoren met de grootste stijging van de HHI tussen 2012 en 2016

Tabel 9. Lijst van de 30 industriële sectoren en 30 dienstensectoren met de sterkste stijging van de HHI tussen 2012
en 2016
Industriële sectoren

Dienstensectoren

NACE
Code
1414

Omschrijving

Omschrijving

Vervaardiging van onderkleding

NACE
Code
4950

3521

Productie van gas

4652

2931

Vervaardiging van elektrische en elektronische
benodigdheden voor auto's
Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes
en dergelijke deegwaren

7734

Groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen
daarvan
Verhuur en lease van schepen

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige
vezels
Vervaardiging van gehomogeniseerde
voedingspreparaten en dieetvoeding
Vervaardiging van machines en apparaten voor
de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niethuishoudelijk gebruik
Koudvervormen of koudfelsen

46382

46332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46494

2311

Vervaardiging van fineer en van panelen op basis
van hout
Vervaardiging van toestellen voor het spuiten
van vloeistoffen of poeder
Vervaardiging van vlakglas

2591

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke

7735

Groothandel in niet-elektrische
huishoudelijke artikelen
Detailhandel in boeken in gespecialiseerde
winkels
Detailhandel in baby- en
kinderbovenkleding in gespecialiseerde
winkels
Verhuur en lease van luchtvaartuigen

1084

45112

2611

Vervaardiging van specerijen, sauzen en
kruiderijen
Vervaardiging van machines en werktuigen voor
de landbouw en de bosbouw
Vervaardiging van elektronische onderdelen

25731

Vervaardiging van vormkasten en gietvormen

4764

1520

Vervaardiging van schoeisel

4616

1722

4617

2365

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire
papierwaren
Vervaardiging van andere anorganische
chemische basisproducten
Vervaardiging van producten van vezelcement

46473

Detailhandel in babyartikelen (algemeen
assortiment)
Detailhandel in sportartikelen in
gespecialiseerde winkels
Handelsbemiddeling in textiel, kleding,
bont, schoeisel en lederwaren
Handelsbemiddeling in voedings- en
genotmiddelen
Bouw van andere civieltechnische werken,
n.e.g.
Groothandel in verlichtingsapparatuur

2612

Vervaardiging van elektronische printplaten

74209

Overige fotografische activiteiten

10312

4664

2342

Productie van diepgevroren
aardappelbereidingen
Vervaardiging van sanitair aardewerk

5914

Groothandel in machines voor de
textielindustrie en in naai- en breimachines
Vertoning van films

2052

Vervaardiging van lijm

5629

Overige eetgelegenheden

2362

Vervaardiging van artikelen van gips voor de
bouw
Vervaardiging van vuurvaste producten

42211

Bouw van water- en gasdistributienetten

5813

Uitgeverijen van kranten

Reparatie en onderhoud van andere
transportmiddelen

47722

Detailhandel in lederwaren en reisartikelen
in gespecialiseerde winkels

1073

2060
1086
2825

2433
1621
28293

2830

2013

2320
3317

47115

46432
41102

4761
47713

8292
47788

4299

Vervoer via pijpleidingen

Detailhandel in niet-gespecialiseerde
winkels waarbij voedings- en
genotmiddelen overheersen
(verkoopsoppervlakte >= 2500m²)
Groothandel in aardappelproducten
Groothandel in opgenomen beeld- en
geluidsdragers
Ontwikkeling van niet-residentiële
bouwprojecten

Handelsbemiddeling in auto's en lichte
bestelwagens (≤ 3,5 ton)
Verpakkingsbedrijven

59

2530
1395

2312

Vervaardiging van stoomketels, exclusief
warmwaterketels voor centrale verwarming
Vervaardiging van gebonden textielvlies en van
artikelen van gebonden textielvlies, exclusief
kleding
Vormen en bewerken van vlakglas

46496
42219

45111

Groothandel in sport- en kampeerartikelen,
met uitzondering van fietsen
Bouw van civieltechnische werken voor
vloeistoffen, n.e.g.
Groothandel in auto's en lichte
bestelwagens (≤ 3,5 ton)

Bronnen: Statbel, NBB, eigen berekeningen.
Opmerking: voor de industriesectoren bestaat het staal enkel uit de industriële sectoren waarvan de HHI in 2016 hoger is dan 0,18.
Voor de diensten betreft het enkel de dienstensectoren waarvan de HHI in 2016 hoger is dan 0,10.
Opmerking: de vet gedrukte sectoren zijn de sectoren die naar voren komen in de horizontale screening (afdeling 3 van het
rapport).
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Bijlage 8: De selectiecriteria voor de sectoren en de drempels voor de afbakening van
de analysegroepen
De criteria voor de selectie van de sectoren
Met het oog op de leesbaarheid van de resultaten werden twee bijkomende filters toegevoegd om de
populatie van de geanalyseerde sectoren af te bakenen. Ten eerste dient de binnenlandse omzet van de
sector hoger te zijn dan 100 miljoen EUR, om de kleine sectoren te elimineren die uit een beperkt aantal
ondernemingen bestaan. Ten tweede moet de groei van de binnenlandse omzet van de sector tussen 2012
en 2016 lager zijn dan 100 %, om aldus sectoren buiten beschouwing te laten die in de loop van de periode
radicaal van aard veranderd zijn. Op die manier bestaat de in dit deel bestudeerde populatie uit 143
industriële sectoren en 286 dienstensectoren.
De drempels voor de afbakening van de analysegroepen
Om de sectoren in verschillende groepen te verdelen, werden drie keuzecriteria bepaald op basis van de
evolutie van de concentratie (HHI), van de binnenlandse omzet en van de rendabiliteit (PCM).
Voor de HHI en de PCM zijn deze criteria gebaseerd op de variatie van de indicatoren tussen 2012 en 2016,
terwijl het groeipercentage gebruikt werd voor het criterium van de evolutie van de binnenlandse omzet.
Door te kiezen voor de variatie van de HHI en van de PCM (dat wil zeggen ΔHHI = HHI2016 – HHI2012 en ΔPCM
= PCM2016 – PCM2012) in plaats van het groeipercentage kan men de stijgingen of dalingen van de HHI en
van de PCM beter bepalen en interpreteren. Het groeipercentage zou een oververtegenwoordiging geven
van zeer weinig geconcentreerde (of weinig rendabele) sectoren onder de sterk stijgende sectoren.
Voor de evolutie van de concentratie en van de rendabiliteit zijn de drempels gelijk aan de medianen van
2 verdelingen: een verdeling enkel met de positieve waarden en een verdeling enkel met de negatieve
waarden. Zo kenden bijvoorbeeld 50 % van de industriesectoren met een stijging van de PCM tussen 2012
en 2016 een stijging hoger dan 2,72 procentpunt (de overeenkomstige mediaan is 0,0272). De volgende
drempels worden gebruikt om te bepalen of een stijging of een daling significant is:
Tabel 10. Drempels voor de keuzecriteria
Industriesectoren
Daling

Stijging

Dienstensectoren
Daling

Criterium: evolutie van de

Stijging

Concentratie (HHI)

‘> 0,0196

‘< - 0,0382

‘> 0,0068

‘< -0,0131

Rendabiliteit (PCM)

‘> 0,0272

‘ < -0,015

‘> 0,0247

‘ < -0,0193

Binnenlandse omzet

‘> 0

‘<0

‘> 0

‘<0
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Bijlage 9: Lijst van termen en afkortingen
Afkorting

Definitie

BoD

Benefit of the Doubt

Btw

Belasting Toegevoegde Waarde

FPB

Federaal Planbureau

HHI

Herfindahl-Hirshman Index

INR

Instituut voor de Nationale Rekeningen

i.v.m.

In vergelijking met

Kmo

Kleine en middelgrote ondernemingen

NACE

Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese
Gemeenschap

NBB

Nationale Bank van België

PCM

Price Cost Margin

SI (of IC)

Samengestelde indicator

SBS

Structural Business Survey / Structuurenquete van de ondernemingen

TNF

Total Number of Different Firms Index
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