
Marktwerking  
in België

Prijzenobservatorium - Versie 2020
Deel 4 — Financiële analyse van de marktdiensten in België:  

stand van zaken voor de coronacrisis



Vooruitgangstraat 50 — 1210 Brussel

Ondernemingsnr.: 0314.595.348

  0800 120 33 (gratis nummer)

  FODEconomie

  @fodeconomie

  linkedin.com/company/fod-economie  (page bilingue)

  instagram.com/fodeconomie

  youtube.com/user/FODEconomie

  economie.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever:
Séverine Waterbley
Voorzitter van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50 — 1210 Brussel

Internetversie

Meer informatie: peter.vanherreweghe@economie.fgov.be

083-21

mailto:Peter.Vanherreweghe@economie.fgov.be


3 
 

Inhoudsopgave 
 

4 Financiële analyse van de marktdiensten in België: stand van zaken voor de 
coronacrisis ...................................................................................................................... 4 

4.1 Solvabiliteit, liquiditeit: algemeen overzicht ................................................................. 5 

4.2 Determinanten van solvabiliteit en liquiditeit ............................................................... 6 

4.3 Impact van een lage liquiditeit op overleving of zombificatie ........................................ 9 

4.4 Conclusie ................................................................................................................... 11 
 
Tabellen in afzonderlijke Excel-bijlage. 
 
 

  



4 
 

4 Financiële analyse van de marktdiensten in België: 
stand van zaken voor de coronacrisis 

De maatregelen in de strijd tegen COVID-19 leidden tot een forse daling van de economische bedrijvigheid. 
De daling van de ontvangsten gecombineerd met de gebleven financiële verplichtingen wegen op de 
liquiditeitsreserves van de ondernemingen. Als ondernemingen niet over voldoende reserves beschikken 
om aan de schok het hoofd te bieden, kunnen spanningen op de liquiditeit overgaan in 
solvabiliteitsproblemen, als gevolg van de toename van de schuldenlast en/of een afname van het eigen 
vermogen.  De solvabiliteitscrisis kan leiden tot faillissementen of tot een beperking van de investeringen, 
hetgeen zich negatief kan uitwerken op de productiviteit, de groei en het concurrentiepeil in een sector1.  

De impact van de coronamaatregelen op het activiteitenvolume varieert van de ene sector tot de andere. 
Naast de snelheid waarmee de bedrijvigheid hernomen wordt, hangen de gevolgen voor een sector af van 
verschillende parameters, zoals van de mate waarin ondernemingen erin slagen hun kosten terug te 
dringen na de daling van de omzet, of van de financiële situatie van de ondernemingen voor de crisis.  Aan 
dat laatste punt is dit hoofdstuk gewijd.  

Het is de bedoeling de financiële situatie van de ondernemingen die actief zijn in de marktdiensten tijdens 
de periode voor de crisis te analyseren, om zo na te gaan in welke sectoren de ondernemingen reeds 
zwakke solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s vertoonden en derhalve een hoger risico op faillissementen 
lopen na een afname van hun activiteitenvolume. 

Daartoe wordt de financiële onafhankelijkheidsgraad2 en de liquiditeitsratio in strikte zin3  berekend voor 
de periode 2015-2019, op basis van de jaarrekeningen van een constant staal van ondernemingen4.  De 
eerste indicator betreft de solvabiliteit en meet het aandeel van het eigen vermogen in relatie tot het totaal 
van de passiva, terwijl de tweede indicator meet in hoeverre de onderneming over voldoende liquiditeit 
beschikt om haar betalingsverplichtingen op korte termijn (minder dan een jaar) na te komen. De ratio van 
een sector (afgebakend op NACE 3-digitniveau) stemt overeen met de mediaanwaarde van de ratio’s van 
de ondernemingen waaruit deze bestaat5.  

 
1 Zie met name: OESO, Corporate sector vulnerabilities during the Covid-19 outbreak: Assessment and policy 
responses, Tackling Coronavirus Series, 2020; OFCE, Dynamique des faillissementen d’ondernemingen en France 
et crise du COVID, Policy brief, juin 2020; J. Tielens, Ch. Piette, O. De Jonghe,  Liquiditeit en solvabiliteit van het 
Belgische bedrijfsleven in de covid-19-crisis: een beoordeling na de eerste golf, NBB, Economisch Tijdschrift van 
december 2020, en W. Connell Garcia et V. Ho, What Types of Firms Become Illiquid as a Result of COVID-19?, 
Discussion Paper EC 136, januari 2021.  
2 Deze ratio wordt berekend als de verhouding tussen het Eigen vermogen (rubriek 10_15 van de jaarrekeningen) 
en het Totaal van de passiva (10_49). Deze ratio wordt met name gebruikt door de Nationale Bank van België in 
haar rapport: P. Heuse en I. Rubbrecht, Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van 
niet-financiële ondernemingen, NBB, Economisch Tijdschrift van december 2018. 
3 Deze ratio wordt berekend volgens de volgende formule: (Vorderingen op ten hoogste één jaar (rubriek 40_41 
van de jaarrekeningen) + Liquide middelen (54_58) + Geldbeleggingen (50_53)) / Schulden op ten hoogste één 
jaar (42_48). Deze ratio wordt met name gebruikt door de Nationale Bank van België in haar rapport: J. Tielens, 
Ch. Piette, O. De Jonghe, Liquiditeit en solvabiliteit van het Belgische bedrijfsleven in de covid-19-crisis: een 
beoordeling na de eerste golf, NBB, Economisch Tijdschrift van december 2020 
4 Er wordt enkel rekening gehouden met de ondernemingen waarvan de gegevens toelaten van financiële ratio’s 
te berekenen voor elk onderzocht jaar, hetzij een constante populatie van 165.167 ondernemingen. 
5 De mediaanwaarde wordt verkozen boven het gemiddelde om het effect van de extreme waarden te beperken 
en een beeld te geven van de spreiding van de ratio’s binnen de ondernemingen van de sector. Zo hebben dan 
50% van de ondernemingen van de sector een ratio die zich onder de ratio van de sector bevindt.  

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/corporate-sector-vulnerabilities-during-the-covid-19-outbreak-assessment-and-policy-responses-a6e670ea/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/corporate-sector-vulnerabilities-during-the-covid-19-outbreak-assessment-and-policy-responses-a6e670ea/
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief73.pdf
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/pbrief/2020/OFCEpbrief73.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/liquiditeit-en-solvabiliteit-van-het-belgische-bedrijfsleven%20in%20de%20covid-19-crisis:%20een%20beoordeling%20na%20de%20eerste%20golf
https://www.nbb.be/nl/artikels/liquiditeit-en-solvabiliteit-van-het-belgische-bedrijfsleven%20in%20de%20covid-19-crisis:%20een%20beoordeling%20na%20de%20eerste%20golf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp136_en.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-financiele-resultaten-en-de-sociale-gegevens-van-niet-financiele
https://www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-financiele-resultaten-en-de-sociale-gegevens-van-niet-financiele
https://www.nbb.be/nl/artikels/liquiditeit-en-solvabiliteit-van-het-belgische-bedrijfsleven%20in%20de%20covid-19-crisis:%20een%20beoordeling%20na%20de%20eerste%20golf
https://www.nbb.be/nl/artikels/liquiditeit-en-solvabiliteit-van-het-belgische-bedrijfsleven%20in%20de%20covid-19-crisis:%20een%20beoordeling%20na%20de%20eerste%20golf


5 
 

4.1 Solvabiliteit, liquiditeit: algemeen overzicht 
Tussen 2015 en 2019 bedroeg de financiële onafhankelijkheidsgraad gemiddeld 0,42. Bij de helft van de 
geanalyseerde ondernemingen bestonden de passiva dus voor meer dan 58 % uit schulden. De  
liquiditeitsratio bedroeg gemiddeld 1,32. In de loop van deze periode verbeterden deze twee indicatoren: 
de financiële onafhankelijkheidsgraad steeg van 0,39 in 2015 naar 0,45 in 2019, de liquiditeitsratio van 1,25 
naar 1,40 (zie grafiek 13). Deze verbetering is met name te danken aan fiscale maatregelen, zoals de 
aanmoediging voor KMO’s om liquidatiereserves aan te leggen6.  
 
Grafiek 13. Financiële onafhankelijkheidsgraad en liquiditeitsratio, mediane waarden, 2015-2019 

 
Bron: Balanscentrale (NBB) 

Zoals verwacht zijn beide indicatoren gecorreleerd (zie grafiek 14)7. De liquiditeit vormt namelijk een 
solvabiliteitsmaatregel op korte termijn. Enerzijds zal een onderneming die over een aanzienlijke reserve 
aan eigen vermogen beschikt minder blootstaan aan het risico om op korte termijn in gebreke van betaling 
te blijven. Anderzijds zal een onderneming met liquiditeitsproblemen zich meer in de schulden moeten 
steken en daardoor haar solvabiliteit aantasten.  

Zo zullen sectoren die een betere financiële onafhankelijkheid vertonen gewoonlijk over een sterkere 
liquiditeit beschikken, en vice versa (zie grafiek 14). Het gaat daarbij met name om de sectoren ontwerpen 
van computerprogramma’s (NACE 620), boekhoudkundige activiteiten (692), onderzoek en ontwikkeling 
in de natuurwetenschappen (721) en de menswetenschappen (722), en marktonderzoek (732).  

Omgekeerd cumuleren bepaalde sectoren een lage graad van financiële onafhankelijkheid en een lage 
liquiditeitsratio. Dat is het geval met verschillende horecasectoren, zoals de hotels (551), de 
vakantieverblijven (552) en de restaurants (561). Ook de autohandel (451), de autoverhuur (771) en de 

 
6 Zie met name: P. Heuse et I. Rubbrecht, Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens 
van niet-financiële ondernemingen, NBB, Economisch Tijdschrift van december 2018. 
7 Op sectorniveau is de correlatie tussen de twee variabelen 0,81.  
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kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels (471) vertonen tijdens de hele periode een lage 
liquiditeitsratio en een lage financiële onafhankelijkheidsgraad. 

Grafiek 14. Liquiditeit en solvabiliteit van de marktdiensten (gemiddelde 2015-2019) 

 
Bron: Balanscentrale (NBB) 
Opmerking: de assen snijden elkaar in hun mediaanwaarde, namelijk 1,41 voor de liquiditeitsratio (y-as) en 0,39 voor de financiële 
onafhankelijkheidsgraad (X-as). De grootte van de bollen geeft het gewicht van de sector weer op het vlak van de binnenlandse 
omzet in 2018.  

4.2 Determinanten van solvabiliteit en liquiditeit 
Een lage liquiditeits- of solvabiliteitsratio betekent niet noodzakelijk dat de sector in moeilijkheden is, als 
de activiteit stabiel is. De hoogte van de ratio hangt met name af van het soort bedrijvigheid van de 
onderneming. Als de behoefte aan bedrijfskapitaal negatief is, dat wil zeggen wanneer de gegenereerde 
omzet volstaat om tijdig de leveranciers te betalen, dan heeft de onderneming geen nood aan veel 
liquiditeitsreserves. Dat is typisch het geval met de voedingsdetailhandel en de restaurants, waar de klant 
onmiddellijk betaalt en de leveranciers (soms) volgens een betaaltermijn8 .  

Het solvabiliteits- en liquiditeitspeil wordt ook beïnvloed door de kapitaalbehoeften van de sector. De 
sectoren met een lage kapitaalintensiteit9 zullen naar een betere solvabiliteit en liquiditeit neigen (zie 
grafiek 15). Dat geldt met name voor het ontwerpen van computerprogramma’s (620), 
gegevensverwerking en webportalen (631) en uitgeverijen van software (582). 

Daarnaast moeten bepaalde sectoren schulden aangaan om aan hun hoge nood aan fysiek kapitaal te 
kunnen voldoen. Zij zullen dan ook een lagere solvabiliteits- en liquiditeitsratio vertonen. Het betreft hier 
onder meer de verhuur van auto’s (771), het personenvervoer over zee- en kustwateren (501), de hotels 
(551), restaurants (561) en personenvervoer te land (493). 
 

 
8 Zie met name: K. Cerrada, Y. De Rongé e.a., Comptabilité et analyse des états financiers, De Boeck, 2008. 
9 Deze indicator is overgenomen uit de Horizontale Screening. Zie definitie van deze indicator in bijlage 1. 
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Grafiek 15. Liquiditeit en kapitaalintensiteit van de marktdiensten (gemiddelde 2015-2019) 

 
Bron: Balanscentrale (NBB) 
Opmerking: de assen snijden elkaar in hun mediaanwaarde, namelijk 1,41 voor de liquiditeitsratio (y-as) en 0,25 voor de 
kapitaalintensiteit (X-as). De grootte van de bollen geeft het gewicht van de sector weer op het vlak van de binnenlandse omzet in 
2018.  

De economische prestaties van een sector beïnvloeden eveneens diens liquiditeits- en solvabiliteitsratio. 
Een hoge rendabiliteit kan voldoende cashflow garanderen, en een hoge winst van het boekjaar kan 
gebruikt worden om de kapitaalstructuur van de onderneming te consolideren. Zo vertonen sectoren met 
een hoge winst van het boekjaar (in percentage van hun omzet) een betere liquiditeitsratio (zie grafiek 16). 
Dat is onder meer het geval met de juridische (691) en boekhoudkundige (692) activiteiten, bedrijfsadvies 
(702), andere informatiediensten (639) en uitgeverijen van software (582). 

Omgekeerd vertonen sectoren met een lage rendabiliteit over het algemeen een lage liquiditeitsratio (zie 
grafiek 16). Tabel 13 toont de sectoren met gemiddeld de laagste liquiditeits-, solvabiliteits- en 
rendabiliteitsratio10 voor de periode 2015-2019. Men vindt er onder meer de autohandel (451), de 
kleinhandel in niet-gespecialiseerde winkels (471) en de voeding in gespecialiseerde winkels (472), de 
restaurants (561), de catering (562), de drinkgelegenheden (563) en de hotels (551) in terug.  

 
10 De rendabiliteit wordt hier gemeten aan de hand van de ondernemingsmarge, dat is de verhouding tussen de 
winst van het boekjaar (9904) en de omzet. De ratio van een sector komt overeen met de mediaanwaarde van 
de ratio’s van de ondernemingen waaruit de sector is samengesteld. 
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Grafiek 16. Liquiditeit en ondernemingsmarge van de marktdiensten (gemiddelde 2015-2019) 

 
Bronnen: Balanscentrale (NBB), BTW-Administratie (FOD Financiën) 
Opmerking: de assen snijden elkaar in hun mediaanwaarde, namelijk 1,41 voor de liquiditeitsratio (y-as) en 0,03 voor de 
ondernemingsmarge (X-as). De grootte van de bollen geeft het gewicht van de sector weer op het vlak van de binnenlandse omzet 
in 2018 
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Tabel 13. Lijst van sectoren die een lage solvabiliteits-, liquiditeits- en rendabiliteitsratio vertonen11 (gemiddelde 
2015-2019). 

NACE
-code 

Sector Binnenlandse 
omzet (mio 
EUR, 2018) 

Financiële 
onafhankelij
kheidsgraad 

Liquiditeit
sratio 

Onderne
mingsma
rge 

451 Autohandel   63.216,42    0,32 0,74 1,01% 

471 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels   37.281,36    0,29 0,69 0,73% 

561 Restaurants en mobiele eetgelegenheden      8.822,35    0,26 0,87 1,20% 

479 Detailhandel niet in winkels en exclusief markt- 
en straathandel 

     4.878,89    0,32 1,07 1,26% 

472 Detailhandel in voeding in gespecialiseerde 
winkels 

      4.600,42    0,30 0,89 1,18% 

960 Overige persoonlijke diensten       2.917,14    0,32 1,06 2,20% 

562 Catering en overige eetgelegenheden       2.109,04    0,29 1,06 1,31% 

551 Hotels en dergelijke accommodatie       1.989,38    0,27 0,64 1,70% 

563 Drinkgelegenheden       1.744,05    0,33 1,05 1,05% 

454 Handel in en reparatie van motorfietsen          713,75    0,31 0,46 1,14% 

478 Markt- en straathandel          522,05    0,32 0,95 1,26% 

552 Vakantieverblijven en andere accommodatie 
voor kort verblijf 

         408,70    0,21 0,61 1,03% 

501 Personenvervoer over zee- en kustwateren            61,65    0,29 0,71 0,91% 

Bronnen: Balanscentrale (NBB), BTW-Administratie (FOD Financiën) 
Opmerking: om in deze lijst opgenomen te worden, moet een sector een financiële onafhankelijkheidsgraad en een  liquiditeitsratio 
vertonen lager dan het eerste kwartiel, hetzij respectievelijk 0,34 en 1,08. Daarnaast moet zijn ondernemingsmarge lager zijn dan 
de mediaan, zijnde 2,6 %.  

4.3 Impact van een lage liquiditeit op overleving of zombificatie 
Zoals voorheen vermeld, kan een sterke achteruitgang van de liquiditeit van een onderneming een impact 
hebben op haar solvabiliteit, door een toename van de schulden of een afname van het eigen vermogen. 
Dat zou haar in haar bestaan kunnen bedreigen, of haar investerings- of ontwikkelingsplannen kunnen 
afremmen.   

Zo vindt men in 2019 de hoogste faillissementspercentages in de sectoren met een lage liquiditeit tussen 
2015 en 2019 (zie grafiek 17). De sectoren cafés (563) en restaurants (561) kennen een groot aantal 
faillissementen, evenals de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels (471) en de telecomsector (611). 
Omgekeerd kennen de juridische (691) en boekhoudkundige (692) diensten, de vertaalsector (743) en de 
uitgeverijen van software (582) weinig faillissementen en vertonen zij een hoge liquiditeitsratio.  

 
11 Deze sectoren hebben een liquiditeit- en solvabiliteitsratio die lager is dan het eerste kwartiel en een lagere 
rendabiliteit dan de mediaan van de sectoren van de marktdiensten.  
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Grafiek 17. Percentage faillissementen 2019 volgens de liquiditeitsratio (gemiddelde 2015-2019) 

 
Bronnen: Balanscentrale (NBB), Statistieken over de faillissementen (STATBEL) 
Opmerking: de assen snijden elkaar in hun mediaanwaarde, namelijk 1,41 voor de liquiditeitsratio (y-as) en 0,01 voor het percentage 
faillissementen in 2019 (X-as). De grootte van de bollen geeft het gewicht van de sector weer op het vlak van de binnenlandse omzet 
in 2018.  

Naast het faillissementsrisico kan een lage liquiditeit in een sector leiden tot het opduiken van 
“ zombiebedrijven ”: ondernemingen waarvan de operationele activiteit onvoldoende is om de 
schuldenlasten te financieren12. Sinds de laatste financiële crisis konden sommige ondernemingen hun 
activiteiten met schulden ondersteunen dankzij de lage interestvoeten. De hoge schuldenlast accentueert 
de kwetsbaarheid van deze ondernemingen tegenover de coronacrisis.  

Zo kennen bepaalde sectoren met een zwakke liquiditeit een matig percentage aan faillissementen, maar 
vertonen ze in verhouding een groot aantal “ zombiebedrijven ” (zie grafiek 18). Het betreft hier onder 
meer personenvervoer door de lucht (511), exploitatie van eigen of geleast onroerend goed (682), hotels 
(551), vakantieverblijven (552) en opslag (521).  

De liquiditeitscrisis ten gevolge van COVID-19 kan dus die twee fenomenen accentueren: enerzijds een 
toename van het aantal faillissementen van ondernemingen en anderzijds een toename van de 
“zombificatie”.  

 
12 Een onderneming wordt als “ zombiebedrijf ” beschouwd als haar bedrijfsresultaat drie jaar op rij (2017-2019) 
lager ligt dan het bedrag van haar financiële verplichtingen. Zie met name: Prijzenobservatorium, Marktwerking 
in België: horizontale screening van marktsectoren, en Adalet McGowan, M., D. Andrews and V. Millot, The 
Walking Dead?: Zombie Firms and Productivity Performance in OECD Countries, OECD Economics Department 
Working Papers, No. 1372, OECD Publishing, Paris, 2017. 
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Grafiek 18. Aandeel zombiebedrijven volgens de liquiditeitsratio (gemiddelde 2015-2019) 

 
Bron: Balanscentrale (NBB) 
Opmerking: de assen snijden elkaar in hun mediaanwaarde, namelijk 1,41 voor de liquiditeitsratio (y-as) en 0,035 voor het aandeel 
zombie-ondernemingen (X-as). De grootte van de bollen geeft het gewicht van de sector weer op het vlak van de binnenlandse 
omzet in 2018.  

4.4 Conclusie 
De coronacrisis zette een zware domper op de bedrijvigheid van de ondernemingen en bracht daardoor 
een grote schok teweeg op het vlak van hun liquiditeit, terwijl heel wat sectoren van de marktdiensten 
reeds voor de crisis lage liquiditeitsratio’s vertoonden.  

Om deze liquiditeitsschok op te vangen, zullen heel wat ondernemingen schulden moeten aangaan en 
daarmee hun solvabiliteit in het gedrang brengen, terwijl heel wat dienstensectoren reeds een hoge 
schuldenlast vertoonden.  

Deze liquiditeits- en solvabiliteitscrisis kan tot een groot aantal faillissementen van ondernemingen leidden 
of kan de zombificatie van bepaalde sectoren vergroten. De huidige maatregelen (voornamelijk gericht op 
ondersteuning van de liquiditeit) moeten derhalve worden voortgezet en aangevuld met een 
solvabiliteitssteun voor de ondernemingen.   
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