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Kernpunten 

Behaalde en toekomstige prestaties van kmo's1: De Belgische bedrijfseconomie herstelt van de crisis. In de periode 2009-2014 nam 

de door kmo's gecreëerde toegevoegde waarde jaarlijks met 3,4 % toe, in vergelijking met 1,2% voor grote ondernemingen. De 

werkgelegenheid in kmo's steeg in deze periode met 12 %, tegenover 3 % in grote ondernemingen. Micro-ondernemingen presteerden 

zelfs nog beter, met een stijging van de werkgelegenheid met 18 % en van de toegevoegde waarde met 28 %. Anders dan in de 

meeste andere Europese landen is ook de bouwsector hersteld van het crisisdieptepunt in 2009. De groeiverwachtingen zijn 

veelbelovend. Er wordt aangenomen dat kmo's in de periode 2014-2016 ongeveer 42 600 banen zullen scheppen, waarvan ongeveer 

35500 in micro-ondernemingen. 

 
Uitvoering van de Small Business Act for Europe (SBA): België heeft een SBA-profiel dat grotendeels overeenkomt met het 

gemiddelde van de EU. De kracht ligt bij vaardigheden en innovatie, waar België op de vierde plaats in de EU eindigt, en bij "tweede 

kans". De prestaties op de interne markt zijn ten opzichte van vorig jaar verbeterd en België eindigt nu in de top tien van de EU. Voor 

de onderdelen "staatssteun en overheidsopdrachten" en "adequaat reagerende overheid" scoort België echter lager dan gemiddeld en 

hier is ruimte voor verbetering. Het slechtst presterende gebied in het SBA-profiel is ondernemerschap. Hoewel uit de officiële 

statistieken een bescheiden stijging in het aantal startende ondernemingen naar voren komt, is er ruimte voor verbetering van een 

gunstig klimaat voor ondernemerschap. 

 

Kmo-beleidsprioriteiten: De deelname aan overheidsopdrachten moet toenemen om het EU-gemiddelde te benaderen. Er bestaat bij 

meerdere SBA-gebieden ruimte voor verbetering, voornamelijk met betrekking tot kosten, zoals de kosten voor het opzetten van een 

onderneming, het overdragen van eigendom of invoer en uitvoer. Om de hoge administratieve lasten te verlichten, zouden de 

gewesten effectbeoordelingen van regelgeving en de "kmo-test" moeten invoeren en systematisch moeten toepassen. 
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Over de SBA-factsheets 
De Small Business Act for Europe (SBA) is het kerninitiatief van de EU ter ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Het 

bestaat uit een reeks beleidsmaatregelen georganiseerd rond tien principes, variërend van "ondernemerschap" en "adequaat reagerende overheid" 

tot "internationalisering". Om het beheer van de SBA te verbeteren, werd in de evaluatie van de SBA in 2011 aangedrongen op een beter toezicht. 

De SBA-factsheets worden jaarlijks gepubliceerd en hebben als doel een beter inzicht te verschaffen in recente trends en nationale 

beleidsmaatregelen ten aanzien van kmo's. Sinds 2011 heeft elke lidstaat van de EU een hooggeplaatst ambtenaar aangesteld als nationale 

kmo-gezant. Kmo-gezanten nemen de leiding bij de uitvoering van de SBA-agenda in hun land. 
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1. Kmo's — basisgegevens 
 

 Aantal ondernemingen Aantal werkzame personen Toegevoegde waarde 

 België EU-28 België EU-28 België EU-28 

 
Aantal Aandeel Aandeel Aantal Aandeel Aandeel 

Miljard 
EUR 

Aandeel Aandeel 

Micro  531 754 94.2 % 92.7 %  927 098 34.1 % 29.2 %   47 24.1 % 21.1 % 

Klein  27 578 4.9 % 6.1 %  552 693 20.3 % 20.4 %   38 19.7 % 18.2 % 

Middelgroot  4 120 0.7 % 1.0 %  418 356 15.4 % 17.3 %   36 18.6 % 18.5 % 

Kmo's  563 452 99.8 % 99.8 % 1 898 147 69.8 % 66.9 %   121 62.3 % 57.8 % 

Groot   870 0.2 % 0.2 %  821 119 30.2 % 33.1 %   73 37.7 % 42.2 % 

Totaal  564 322 100.0 % 100.0 % 2 719 266 100.0 % 100.0 %   195 100.0 % 100.0 % 

Dit zijn schattingen voor 2014 opgesteld door DIW Econ op basis van cijfers voor 2008-2012 van de structurele bedrijfsstatistieken van 
Eurostat. De gegevens hebben betrekking op de "niet-financiële bedrijfseconomie", die de industrie, de bouw, de handel en de 
dienstverlening omvat (NACE Rev. 2, secties B tot en met J, L, M en N). Zij hebben geen betrekking op ondernemingen in de landbouw, 
bosbouw, visserij of grotendeels publieke diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg. Het voordeel van het gebruik van Eurostat-
gegevens is dat de statistieken geharmoniseerd zijn en vergelijkbaar tussen landen. Het nadeel is dat de gegevens voor sommige landen 
kunnen afwijken van de door de nationale autoriteiten gepubliceerde gegevens.  

 

 
Net als in de meeste lidstaten zorgen kmo's voor het merendeel 

van de banen en dragen zij het meest bij aan de toegevoegde 

waarde van de niet-financiële bedrijfseconomie van België. 

Ongeveer 70 % van de werkgelegenheid en meer dan 62 % van 

de toegevoegde waarde wordt gegenereerd door kmo's. Micro-

ondernemingen met 0-9 werknemers spelen een bijzonder 

belangrijke rol en leveren het grootste aandeel in de 

werkgelegenheid (meer dan 34 %) en de toegevoegde waarde 

(meer dan 24 %) in de niet-financiële bedrijfseconomie. Kmo's 

zijn op de gebieden vastgoedactiviteiten, accommodatie- en 

maaltijddiensten en bouw van essentieel belang voor de 

arbeidsmarkt, aangezien ze meer dan 90% van de banen in deze 

sectoren verschaffen. 

De bedrijfseconomie herstelt van de economische crisis. In de 

periode 2009-2014 groeiden kmo's sneller dan grote 

ondernemingen. Sinds de crisis is de door kmo's toegevoegde 

waarde jaarlijks met 3,4 % gestegen, in vergelijking met 1,2 % 

voor grote ondernemingen. Kmo's deden het ook op het gebied 

van werkgelegenheid beter dan grote ondernemingen, met in 

dezelfde periode een banengroei van 12 % tegenover 3 %. 

Micro-ondernemingen presteerden zelfs nog beter, met een 

stijging van 18 % in werkgelegenheid en 28 % in toegevoegde 

waarde. 

De groot- en detailhandel is een van de sectoren waar deze 

groei zich voordoet. De toegevoegde waarde van kmo's is sinds 

2008 met 28 % gestegen en de werkgelegenheid in kmo's met 

4 %. In het bijzonder de subsector groothandel heeft het de 

afgelopen jaren goed gedaan, met sinds 2008 een stijging van 

de toegevoegde waarde van kmo's met 27 % en van 

werkgelegenheid in kmo's met 3 %. Deze groei is het gevolg van 
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een combinatie van factoren, waaronder lagere arbeidskosten en 

verbeterde werkefficiëntie dankzij de introductie van IT-

oplossingen2. België is ook de logistieke en distributiehub voor de 

Benelux-landen, evenals voor landen in West- en Noord-Europa. 

Dit is het gevolg van de geografische locatie, goede 

infrastructuur en gratis snelwegen, factoren waar voornamelijk 

de groothandelssector van profiteert3. 

Ook de informatie- en communicatiesector heeft bijgedragen 

aan de groei van de niet-financiële bedrijfseconomie. De 

toegevoegde waarde van kmo's is sinds 2009 met 29 % 

gestegen en de werkgelegenheid met 18 %. De belangrijkste 

reden voor deze groei is het toegenomen gebruik van IT- en 

internetdiensten, met name elektronische handel, in andere 

sectoren van de economie4. 

Anders dan in de meeste andere Europese landen is de 

bouwsector hersteld van het crisisdieptepunt in 2009. De 

toegevoegde waarde van kmo's en de werkgelegenheid in kmo's 

zijn in de periode 2009-2014 met respectievelijk 12 % en 7 % 

gestegen. De drijvende kracht achter deze groei is de investering 

in particuliere huisvesting, die na een lange recessie weer 

langzaam toeneemt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 

verbeteringen in het economische klimaat en lage rentetarieven5. 

De activiteiten op het vlak van civiele bouwkunde zijn in contrast 

hiermee sinds 2011 afgenomen als gevolg van bezuinigingen in 

de publieke sector die voortvloeien uit het beleid op het gebied 

van begrotingsconsolidatie6. 

De ontwikkeling van de bedrijfseconomie wordt weerspiegeld in 

de bedrijfsdemografie. Het aantal nieuw geregistreerde 

ondernemingen is in 2014 met 4,8 % gestegen tot 84 915, 

tegenover 81 005 in 20137. Het aantal faillissementen is in 

2013 met 8,2 % gedaald8 9. Deze dalende lijn zette zich in 2014 

door, met een verdere afname van 7,9 % tot 10 955 

faillissementen, ten opzichte van 11 897 in 201310. 

Op regionaal niveau nam het aantal bedrijfssluitingen in 

Vlaanderen in 2014 met 5 % af, terwijl het in Wallonië juist 

toenam met 4,5 %. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

nam het aantal sluitingen in 2014 drastisch af (22 %)11. De 

sectoren bouw en accommodatie- en maaltijddiensten zijn de 

sectoren waar zich de meeste sluitingen voordoen12. 

De verwachtingen voor de bedrijfseconomie als geheel en voor 

kmo's in het bijzonder zijn veelbelovend. Naar verwachting zal de 

toegevoegde waarde in de periode 2014-2016 met 5 % 

toenemen in de bedrijfseconomie en met 6 % bij de kmo's. 

Micro-ondernemingen zullen naar verwachting het meest 

bijdragen aan deze groei. De prognose is dat hun toegevoegde 

waarde in de periode 2014-2016 met 9 % zal stijgen. Ook de 

werkgelegenheid in kmo's zal stijgen, maar met een bescheiden 

2 % wel langzamer. Dit leidt tot een geschatte toename van 

ongeveer 42 600 kmo-banen tussen 2014 en 2016. Ongeveer 

35 500 van deze banen zijn te vinden in micro-ondernemingen 

en zijn een afspiegeling van de sterke groei in de door deze 

ondernemingen gegenereerde toegevoegde waarde. 

2. SBA-profiel13 

België blijft op de meeste SBA-gebieden goed presteren en het 
algemene profiel is in lijn met het gemiddelde van de EU. Het 
verschil met vorig jaar is relatief klein; de vooruitgang is matig, 
maar gestaag. 

Op de gebieden "vaardigheden en innovatie" en "tweede kans" 
scoort België boven het gemiddelde van de EU. Volgens het 
scorebord voor de Innovatie-Unie is België een "innovatievolger". 
De prestaties op het gebied van innovatie namen tot 2013 
gestaag toe, maar namen in 2014 af. De verbetering is beter 
dan die van de EU, met een relatieve verbetering in de prestaties 
van bijna 10 % boven het gemiddelde in 2009 tot 14 % in 2012. 
De relatieve prestaties in 2014 lagen bijna 12 % boven het 
gemiddelde van de EU. 

Ondernemerschap blijft het zwakste gebied en België scoort, 
ondanks verscheidene beleidspogingen om de manier van 
denken te wijzigen, onder het gemiddelde van de EU. 

In vergelijking met vorig jaar deed de meeste vooruitgang zich 
voor op de gebieden "tweede kans" en "eengemaakte markt", 
waar aanzienlijke inspanningen zijn gewijd aan het in de 
nationale wetgeving omzetten van EU-richtlijnen. 

België legde in 2014 niet minder dan 3214 beleidsmaatregelen 
ten uitvoer, die betrekking hadden op zeven beleidsgebieden van 
de SBA. De maatregelen richtten zich voornamelijk op 
ondernemerschap, toegang tot financiering en vaardigheden en 
innovatie. 
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Op het gebied van ondernemerschap omvatten deze 

maatregelen: 

 hervorming van de wetgeving betreffende de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (S-BVBA); 

 wijzigingen in het belasting- en btw-wetboek voor kleine 

ondernemingen; 

 een wedstrijd voor ondernemingsplannen, met speciale 

aandacht voor studenten en potentiële vrouwelijke 

ondernemers; en 

 een online verkoopplatform voor kleine ondernemingen. 

Op het gebied van toegang tot financiering heeft de federale 

overheid maatregelen geïntroduceerd die het administratieve 

proces voor toegang tot krediet voor kmo's en het juridisch kader 

voor crowdfunding formeel vastleggen. Op regionaal niveau 

heeft Vlaanderen maatregelen genomen om het Business Angels 

Netwerk Vlaanderen te ondersteunen en heeft Wallonië een 

nieuw platform voor eigen vermogen opgericht. 

Er zijn ook regionale maatregelen genomen op het gebied van 

vaardigheden en innovatie, in het bijzonder om clustervorming 

van ondernemingen in Vlaanderen te ondersteunen, om het 

oprichten van creatieve knooppunten in Wallonië te 

ondersteunen en om kmo's te helpen bij de uitvoer in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Tevens zijn er maatregelen ter ondersteuning van het 

concurrentievermogen, onderzoek, ontwikkeling en innovatie en 

de ontwikkeling van vaardigheden opgenomen in het 

operationeel programma voor de periode 2014-2020 van het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor Vlaanderen, 

Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het nieuwe programma van de federale overheid, dat in februari 

2015 is gepubliceerd, omvat verschillende aspecten die verband 

houden met kmo's. De meest opvallende hiervan zijn: 

 een verlaging van de administratieve lasten; 

 ondersteuning voor het concurrentievermogen van kmo's; 

 beleid tot verlaging van de arbeidskosten en 

werkgeverslasten; 

 vereenvoudiging van de kmo-wetgeving, waaronder het 

bevorderen van het breed gebruik van elektronische 

facturen en de vereenvoudiging van de sociale en 

belastingwetgeving die van invloed is op ondernemingen; 

 herziening van de "kmo-test", zodat alle elementen van de 

EU kmo-test erin zijn opgenomen; 

 breder gebruik van zelfcertificering en toepassing van het 

"slechts eenmaal rapporteren"-beginsel; 

 maatregelen om de toegang van kmo's tot 

overheidsopdrachten te vereenvoudigen; 

 vermindering van overlappende controles  

 introductie van evaluatie van wetgeving en administratieve 

bepalingen achteraf; en 

 aanvullende ondersteuningsmaatregelen voor een "tweede 

kans". 

 

In België zijn op federaal en regionaal niveau kmo-gezanten 

aangesteld. Zij spelen een effectieve rol in het bevorderen van 

de SBA-beginselen en faciliteren de dialoog tussen kmo-

belanghebbenden en de overheden. 

De algemene prestaties van België bij de tenuitvoerlegging van 

de SBA houden sinds 2008 gelijke tred met het gemiddelde van 

de EU. Het land heeft op alle SBA-gebieden beleidsmaatregelen 

ten uitvoer gelegd. De grootste vooruitgang is te zien op het 

gebied van ondernemerschap (dat desondanks een uitdaging 

blijft vormen), staatssteun en overheidsopdrachten en 

internationalisering. Gebieden waarop sinds het begin van de 

beoordeling een achteruitgang waar te nemen is, zijn "tweede 

kans", toegang tot financiering en vaardigheden en innovatie. 

. 
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SBA-prestaties van België: stand van zaken en ontwikkeling van 2008 tot 201515 

 

3. SBA-beginselen16 

3.0. "Denk eerst klein" 
Het "denk eerst klein"-beginsel is bedoeld als leidraad voor alle 

wetgeving en beleidsvorming. Dit beginsel verplicht 

beleidsmakers ertoe om al in de beginstadia van de 

beleidsvorming rekening te houden met de belangen van kmo's. 

Het vereist tevens dat nieuw ontworpen wetgeving, 

administratieve voorschriften en procedures eenvoudig en 

gemakkelijk toepasbaar worden gemaakt. 

Sinds begin 2014 is een regelgevingsimpactanalyse (RIA), met 

inbegrip van de "kmo-test", verplicht voor alle federale 

ontwerpwetgeving waar de ministerraad op grond van een 

wettelijke bepaling verplicht bij betrokken is. De wet inzake 

administratieve vereenvoudiging omvat de verplichting om een 

impactanalyse uit te voeren voordat het wetsontwerp wordt 

vastgesteld of ontwerpen van koninklijke of ministeriële 

besluiten worden ingediend bij de ministerraad. De 

impactanalyse is optioneel voor voorontwerpen van koninklijke 

of ministeriële besluiten, omzendbrieven en besluiten waarvoor 

de opstelling niet verplicht is. 

De federale overheid heeft een geïntegreerde RIA opgesteld, die 

tevens aspecten met betrekking tot de "kmo-test" bevat. 

Elementen die verband houden met het "slechts eenmaal 

rapporteren"-beginsel zijn in 2014 vastgesteld. De beoordeling 

van het concurrentievermogen vormt in beginsel ook een 

element van de geïntegreerde RIA. Belanghebbenden worden 

geraadpleegd via de gevestigde institutionele overlegkanalen. 

De nieuwe federale regering heeft het voornemen aangekondigd 

de kmo-test te beoordelen en verder te ontwikkelen en om 

aanvullende administratieve vereenvoudigingen voor kmo's te 

introduceren. Daarnaast denken ook de regionale overheden na 

over de mogelijkheden om de "denk eerst klein"-mechanismen 

en regionale kmo-tests in te voeren, die momenteel nog 

ontbreken. De RIA is in de gewesten nog niet formeel ingesteld 
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en deze kwestie wordt voornamelijk overgelaten aan het oordeel 

van de overheden. Op regionaal niveau bestaat er geen formeel 

proces voor de raadpleging van belanghebbenden, al wordt dit 

op ad-hocbasis uitgevoerd (bv. in Vlaanderen door raadpleging 

van de Sociaal-Economische Raad voor bepaalde 

beleidsgebieden). Er wordt overwogen om "observatoria" voor de 

wetgevende en administratieve kmo-omgeving op te richten. 

 

 

3.1. Ondernemerschap

 
Ondernemerschap blijft voor België een moeilijk gebied. De 

verschillende initiatieven en maatregelen die de overheden 

hebben geïntroduceerd, zijn er nog niet in geslaagd bij het 

Belgische publiek de gewenste wijziging in de manier van denken 

richting ondernemerschap voor elkaar te krijgen. Als gevolg 

daarvan scoren op één na alle indicatoren onder het gemiddelde 

van de EU. Er is sprake van enige vooruitgang ten opzichte van 

vorig jaar met betrekking tot ondernemersactiviteiten in de 

beginfase, zowel in het algemeen als voor vrouwen. Het 

percentage volwassenen dat de intentie heeft om ondernemer te 

worden is van 7,8 % vorig jaar gestegen naar 10,6 % dit jaar. 

Het percentage gevestigde eigen bedrijven is echter gedaald ten 

opzichte van de 5,9 % van vorig jaar en 2 % minder mensen ziet 

ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièrekeuze. 

Op beleidsgebied is er alweer sprake van aanzienlijke 

vooruitgang dankzij de tenuitvoerlegging van een hele reeks 

maatregelen die bestemd zijn om ondernemerschap verder te 

bevorderen en te vereenvoudigen en de ondernemingsgeest te 

stimuleren. Het is de verwachting dat op de langere termijn 

meetbare gevolgen voor het ondernemerschapspercentage 

kunnen worden waargenomen. 

Er zijn op federaal niveau belangrijke maatregelen genomen om 

de financiële vereisten voor nieuwe ondernemingen te 

verbeteren door de wetgeving inzake de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid (S-BVBA) te hervormen. De 

maatregel heeft de limiet van vijf jaar waarbinnen een startende 

onderneming moest worden omgevormd tot een reguliere 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

weggenomen en zo de voordelen van het startersstatuut voor 

onbepaalde tijd verlengd (voornamelijk een lager startkapitaal, 

niet meer dan 1 EUR). Tevens is het belastingwetboek gewijzigd, 

waardoor kleine ondernemingen nu een "liquidatiereserve" 

kunnen vormen in afzonderlijke passiefrekeningen. Deze 

ondernemingen profiteren tevens van een gunstiger 

belastingregeling als ze worden geliquideerd. 

Het Vlaamse Agentschap Ondernemen heeft opnieuw een 

oproep gedaan om ondernemingsplanwedsctrijden uit te 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Media-aandacht voor ondernemerschap (%); 2014; België: 50.82; EU-
gemiddelde: 53.3

Hoge status toegekend aan succesvol ondernemerschap (%); 2014; België:
51.73; EU-gemiddelde: 66.6

Ondernemerschap als een aantrekkelijke carrièrekeuze (%); 2014; België:
52.41; EU-gemiddelde: 56.9

Mate waarin schoolonderwijs heeft geholpen een ondernemingsgeest te
ontwikkelen; 2012; België: 53; EU-gemiddelde: 50

Intenties om ondernemer te worden (% van de volwassenen dat binnen 3 jaar
een bedrijf wil starten); 2014; België: 10.55; EU-gemiddelde: 12.1

Op kansen gebaseerd ondernemerschap (%); 2014; België: 43.12; EU-
gemiddelde: 47.9

Percentage gevestigde eigen bedrijven (%); 2014; België: 3.54; EU-gemiddelde:
6.7

Ondernemerschap in de beginfase voor de vrouwelijke bevolking (%); 2014;
België: 3.14; EU-gemiddelde: 5.45

Ondernemerschap in de beginfase (%); 2014; België: 5.4; EU-gemiddelde: 7.8

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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schrijven. Deze oproep is gericht tot het algemeen publiek, maar 

in het bijzonder tot vrouwelijke deelnemers en leerlingen van 

middelbare scholen. Het Waalse agentschap voor 

bedrijfsoverdracht heeft een specifiek online platform opgericht 

voor het faciliteren van bedrijfsoverdrachten, waar mogelijke 

kopers en verkopers van zeer kleine ondernemingen in Wallonië 

met elkaar in contact worden gebracht. Een gelijkaardig platform 

bestond reeds voor grotere KMO s. 

Op regionaal niveau zijn er tevens maatregelen genomen om 

startende ondernemingen te ondersteunen, bijvoorbeeld door 

middel van coachingprogramma's, ondersteuning voor 

belanghebbendenplatforms, enz. 

De beleidsvoortgang voor de bevordering van ondernemerschap 

is sinds 2008 aanzienlijk te noemen, met vele maatregelen op 

zowel federaal als regionaal niveau. Deze maatregelen richtten 

zich op onderwijs, mentorschap, coachingprogramma's, 

wedstrijden voor ondernemingsplannen, ondersteuning van 

belanghebbendenplatforms, ondersteuning van het 

ondernemerschapbij  jongeren, vrouwen en immigranten, 

bedrijfsoverdracht, enz. 

 

 

3.2. "Tweede kans"

 
 

Met "tweede kans" wordt verzekerd dat eerlijke ondernemers die 

failliet zijn gegaan snel een tweede kans krijgen. 

België blijft op dit gebied boven het EU- gemiddelde presteren 

en staat in de top tien van EU-lidstaten. De scores voor de 

verschillende indicatoren zijn echter gemengd. De kosten voor 

het oplossen van insolventie zijn licht afgenomen, maar er is 

geen verandering opgetreden in de tijd die hiervoor nodig is. Het 

aandeel personen dat zegt dat angst voor mislukking hen ervan 

weerhoudt een eigen bedrijf op te starten, stijgt elk jaar sinds 

het laagste punt van 2009 (28 %). Het aandeel is dit jaar verder 

gestegen tot bijna 50 %, ten opzichte van een EU-gemiddelde 

van 40 %. De belangrijkste reden is het lage vertrouwen onder 

zowel consumenten als ondernemingen dat de Belgische 

economie zich zal herstellen17. 

Op beleidsgebied zijn geen nieuwe maatregelen vastgesteld of 

aangekondigd tijdens de referentieperiode voor deze factsheet 

(2014 en het eerste kwartaal van 2015). 

Er is sinds 2008 beperkte vooruitgang geboekt op dit gebied 

dankzij een aantal maatregelen op zowel federaal als regionaal 

niveau. Deze maatregelen omvatten ondersteuning voor eerlijke 

ondernemers die geconfronteerd worden met een faillissement 

en voor doorstarters. Een voorbeeld is de informatiecampagne 

van het Brusselse Centrum voor Ondernemingen in 

moeilijkheden, waarbij kmo's proactief worden benaderd in 

plaats van af te wachten tot kmo's om hulp vragen. 
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Percentage angst voor mislukking (%); 2014; België: 49.35; EU-gemiddelde: 40.7

Mate van steun voor een tweede kans (%); 2012; België: 81; EU-gemiddelde: 82

Kosten voor het oplossen van insolventie (kosten van de inning van schuld als
percentage van het vermogen van de debiteur); 2015; België: 3.5; EU-

gemiddelde: 10.25

Tijd voor het oplossen van insolventie (in jaren); 2015; België: 0.9; EU-
gemiddelde: 2.01

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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3.3. "Adequaat reagerende overheid" 

 

Onder een "adequaat reagerende overheid" wordt een overheid 

verstaan die openstaat voor de behoeften van kmo's. 

België presteert op dit gebied over het algemeen onder het 

gemiddelde van de EU, maar op het niveau van de afzonderlijke 

indicatoren verschilt de situatie. De stand van zaken is ten 

opzichte van vorig jaar slechts licht gewijzigd. Zoals in 

bovenstaande grafiek te zien is, blijven de tijd en de kosten die 

gepaard gaan met de overdracht van vastgoed de grootste 

uitdagingen op dit gebied. De kosten voor de overdracht van 

vastgoed liggen bijna drie keer zo hoog als het gemiddelde van 

de EU. Ook duurt het overdrachtsproces meer dan een maand 

langer. België biedt over het algemeen echter een gastvrij en 

gunstig klimaat voor kmo's, met relatief goede 

opstartomstandigheden in de vorm van korte termijnen en 

kosten die dicht bij het gemiddelde liggen. Tevens is er een 

belastingsysteem van toepassing waarbij minder administratieve 

lasten op ondernemingen drukken dan in de EU in het algemeen. 

Op beleidsgebied was er in de referentieperiode sprake van 

beperkte vooruitgang met de tenuitvoerlegging van slechts twee 

maatregelen. De Waalse overheid heeft een online hulpmiddel 

opgezet waarmee milieuvergunningen in elektronische vorm 

worden verstrekt, zodat het proces eenvoudiger en 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Lasten door overheidsregulering (1 = lastig, 7 = niet lastig); 2014; België: 2.6; EU-
gemiddelde: 3.22

Licenties en vergunningen (1 = laagste complexiteitsniveau, 26 = hoogste
complexiteitsniveau); 2011; België: 13.8; EU-gemiddelde: 15.77

Kmo’s die online contact hebben met de overheid (%); 2013; België: 88.55; EU-
gemiddelde: 87.85 

De complexiteit van administratieve procedures is een probleem voor het
bedrijfsleven (percentage van de respondenten die het hiermee eens zijn); 2013;

België: 76; EU-gemiddelde: 63

Snel veranderende wetgeving en beleid zijn een probleem voor het bedrijfsleven
(percentage van de respondenten die het hiermee eens zijn); 2013; België: 77;

EU-gemiddelde: 70

Kosten voor het afdwingen van contracten (percentage van vordering); 2015;
België: 17.7; EU-gemiddelde: 21.54

Tijd nodig voor belastingbetaling (uren per jaar); 2015; België: 160; EU-
gemiddelde: 189.16

Aantal belastingbetalingen per jaar; 2015; België: 11; EU-gemiddelde: 11.68

Kosten voor de overdracht van vastgoed (percentage van de vastgoedwaarde);
2015; België: 12.7; EU-gemiddelde: 4.45

Tijd nodig voor de overdracht van vastgoed (kalenderdagen); 2015; België: 64;
EU-gemiddelde: 25.57

Volgestort minimumkapitaal (percentage van het inkomen per hoofd van de
bevolking); 2015; België: 18.2; EU-gemiddelde: 11.26

Kosten om een bedrijf te starten (in euro); 2014; België: 517; EU-gemiddelde:
312.86

Tijd nodig om een bedrijf te starten (kalenderdagen); 2014; België: 1.5; EU-
gemiddelde: 3.53

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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gedematerialiseerder wordt. Deze dienst is in januari 2015 

online gegaan. 

De federale overheid heeft een "mini-éénloketsysteem" ingesteld 

ter uitvoering van de Dienstenrichtlijn van de EU. Hiermee wordt 

een speciale btw-regeling ingevoerd om de naleving van de btw-

eisen voor handel binnen de EU te vereenvoudigen. 

Beleidsmatig is hier sinds 2008 sprake van gematigde 

vooruitgang. Er zijn op zowel federaal als regionaal niveau 

verscheidene maatregelen ingevoerd om administratieve 

procedures te vereenvoudigen en de rapporteringslastvoor 

kmo's, en dan met name voor zeer kleine kmo's, te verminderen. 

De vereenvoudigingen houden voornamelijk maatregelen in 

waarbij digitale procedures en elektronische diensten voor 

ondernemingen worden ingesteld, zoals elektronische facturen, 

elektronische salarisstroken, elektronische maaltijdcheques en 

elektronische certificaten voor overheidsopdrachten. 

Er is een federaal actieplan voor administratieve 

vereenvoudiging ingevoerd dat betrekking heeft op de periode 

2012-2015 en de federale overheid houdt doorlopend toezicht 

op administratieve vereenvoudiging. In het jaarverslag van de 

Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) is een 

beoordeling opgenomen van de algemene federale regelgeving 

en ontwerpen met mogelijke gevolgen voor de administratieve 

uitgaven en lasten. 

De nieuwe federale regering is voornemens een herziening en 

rationalisatie door te voeren van het scala aan centrale loketten 

(Ondernemingsloketten) die voor verschillende doeleinden zijn 

opgericht. Het doel is tot één elektronisch algemeen loket te 

komen om zo de administratieve kosten voor ondernemingen te 

verlagen. 

 

 
3.4. Staatssteun en overheidsopdrachten 

 

Over het algemeen presteert België op dit gebied onder het 

gemiddelde van de EU, maar de resultaten zijn gemengd. De 

enige indicator die voor dit jaar is bijgewerkt, is de gemiddelde 

betaalachterstand van overheidsinstanties, waar België in lijn 

blijft met het EU-gemiddelde. De betaalachterstand is elk jaar 

afgenomen na een piek van 31 dagen in 2010. Hoewel Belgische 

kmo's erin slagen om gemiddeld 10 % meer van de totale 

waarde van overheidsopdrachten binnen te krijgen dan hun 

tegenhangers in de EU, is er ruimte voor verbetering van het 

deelnamepercentage, aangezien dat ongeveer 20 % lager ligt. 

Aanvullende actie om het gebruik van elektronische kanalen te 

vereenvoudigen en te stimuleren kan hierbij helpen. 

Tijdens de referentieperiode zijn enkele maatregelen ingevoerd 

om de toegang van kmo's tot overheidsopdrachten te 

vereenvoudigen. Een ministeriële omzendbrief moedigt de 

federale administratie aan om bepalingen voor 

overheidsopdrachten toe te passen waarmee de toegang van 

kmo's wordt vereenvoudigd en om duurzame ontwikkeling en 

sociale dimensies te integreren. Dit schept voornamelijk de 

mogelijkheid om: 

 openbare aanbestedingen te verdelen in percelen en gebruik 

te maken van varianten; 

 evenredige eisen vast te stellen met betrekking tot 

kwalificaties en financiële capaciteit; 

 kmo's te raadplegen bij onderhandelingsprocedures zonder 

bekendmaking; 

 ervoor te zorgen dat verificatie- en betalingstermijnen 

worden gehaald; en 

 administratieve eisen met betrekking tot de te verstrekken 

documenten en certificaten te vereenvoudigen. 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Percentage van ondernemingen die voorstellen in een openbaar
elektronisch systeem voor aanbesteding indienen (elektronisch…

Gemiddelde vertraging bij uitbetaling door de overheid (in dagen); 2014;
België: 23; EU-gemiddelde: 27.92

Percentage van bedrijven dat aan openbare aanbestedingen deelneemt
(%); 2013; België: 27; EU-gemiddelde: 37

Percentage van kmo’s in de totale waarde van toegekende 
overheidsopdrachten (%); 2013; België: 37; EU-gemiddelde: 29 

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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Sinds 2008 is er sprake van beperkte, maar zichtbare 

vooruitgang op dit gebied dankzij de introductie van 

elektronische portalen voor e-aanbesteding. 

 

 
 
3.5. Toegang tot financiering 

 

België presteert goed op dit gebied. De meeste indicatoren laten 

bovengemiddelde scores zien, die sinds vorig jaar nog enigszins 

zijn verbeterd. 

Op beleidsgebied is er sinds 2008 sprake van vooruitgang, met 

doorlopende inspanningen van de overheid om de toegang van 

kmo's tot krediet te vereenvoudigen en particuliere investeringen 

te stimuleren, met inbegrip van microkrediet. 

Het aandeel ondernemingen dat een afname meldt in de 

bereidheid van banken om leningen te verstrekken, verschilt niet 

veel van het gemiddelde van de EU en is sinds een percentage 

van 42 % in 2012 gehalveerd. Het aantal daadwerkelijk 

afgewezen leningsaanvragen en onaanvaardbare offertes 

behoort tot de laagste in de EU. Het verkrijgen van financiering is 

voor kmo's in België minder moeilijk dan voor hun tegenhangers 

in de EU, dankzij veel lager dan gemiddelde kosten voor kleine 

leningen ten opzichte van grote en de reeds jarenlange lage 

rentetarieven. Voor startende en micro-ondernemingen blijft het 

echter moeilijk om bankkrediet te verkrijgen. 

Het aantal respondenten dat een verslechterde toegang to t 

financiële overheidssteun aangaf, is verslechterd ten opzichte 

van vorig jaar, is met 50 % toegenomen. Vorig jaar bedroeg dit 

percentage slechts 16 %. 

Net als in veel andere EU-landen blijft de financiële wereld ’ 

eerder risico-avers en blijft het potentieel aan durfkapitaal 

ongebruikt. De federale en regionale overheden hebben deze 

uitdagingen aangepakt en een aantal maatregelen 

geïntroduceerd. Tijdens de referentieperiode stimuleerde de 

federale overheid initiatieven waarbij het kredietproces voor 

kmo's transparanter en voorspelbaarder werd door middel van 

een bindende gedragscode. Er zijn ook inspanningen verricht om 

de hiaten in het wettelijke kader voor crowdfunding te dichten. 

Vereenvoudigde wettelijke eisen aan prospectussen en een 

toename in het aanvaarde bedrag voor particuliere investeerders 

beogen deze vorm van financiering te bevorderen en deze 

aantrekkelijker te maken voor gelegenheidsinvesteerders. 
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Rechtsbeschermingsindex (0-12); 2015; België: 4; EU-gemiddelde: 5.75

Durfkapitaalinvesteringen (percentage van bbp); 2013; België: 0.03; EU-
gemiddelde: 0.03

Wanbetalingen (percentage van totale omzet); 2014; België: 2.7; EU-gemiddelde:
4.02

Totale betalingstermijn (in dagen); 2014; België: 49.67; EU-gemiddelde: 49.6

Kosten van kleine leningen vergeleken met grote leningen (%); 2014; België:
15.31; EU-gemiddelde: 25.01

Bereidheid van banken om krediet te verstrekken (percentage van respondenten
dat een achteruitgang meldde); 2014; België: 21.21; EU-gemiddelde: 21.17

Toegang tot financiële staatssteun met inbegrip van garanties (percentage van
respondenten dat een achteruitgang meldde); 2014; België: 23.62; EU-

gemiddelde: 21.36

Geweigerde kredietaanvragen en onaanvaardbare kredietvoorstellen (percentage
van kredietaanvragen door kmo's); 2014; België: 6.65; EU-gemiddelde: 16.66

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en gegevensbalken 
die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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Op regionaal niveau zijn in Vlaanderen maatregelen genomen 

om het Business Angels Netwerk Vlaanderen te ondersteunen en 

in Wallonië is een nieuw platform voor eigen vermogen 

opgericht. Delen van het federale fonds voor openbaar krediet, 

dat met name is gericht op de ondersteuning van kmo's, zijn aan 

de regio's overgedragen als gevolg van de meest recente 

staatshervorming. Het Waalse financieringsagentschap Sowalfin 

heeft zich aangesloten bij de online matchingdienst EuroEquity 

voor Europese ondernemingen en investeerders (zowel nationaal 

als grensoverschrijdend), die is gericht op het ondersteunen van 

de groei van kmo's. 

De federale financieringswet voor kmo's van 2013 en het 

Vlaamse bankenplan zijn belangrijke maatregelen om de 

toegang van kmo's tot krediet te vereenvoudigen. Er is een 

kredietbemiddelaar aangesteld. Op regionaal niveau zijn er 

centrale loketten opgericht voor informatie over financiering. Er 

zijn verschillende alternatieve financieringsmechanismen 

gestimuleerd op zowel federaal als regionaal niveau. Deze 

mechanismen omvatten crowdfunding, spin-off-funding, 

toegang tot aandelenkapitaal, durfkapitaal en business angels, 

evenals specifieke investeringen, met name in de creatieve 

industrie. 

Maatregelen om durfkapitaal en belastingverlagingen voor 

geherinvesteerde winst te stimuleren en om de toegang van 

kmo's tot de structuurfondsen te vereenvoudigen, kunnen nog 

verder worden ontwikkeld. Belanghebbenden hebben 

gesuggereerd dat de overheidsdiensten meer gebruik moeten 

maken van belastingverlagingsmechanismen dan van subsidies, 

omdat die zorgen voor aanvullende administratieve lasten. 

 

3.6. Eengemaakte markt 

 
De prestaties van België op dit gebied laten voor alle indicatoren 

een merkbare verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Dit 

leidt tot bovengemiddelde resultaten. 

Zoals blijkt uit de meest recente cijfers, zijn Belgische kmo's 

gemiddeld veel actiever in de handel binnen de EU dan hun 

Europese tegenhangers. Twee keer zoveel kmo’s voeren 

goederen uit, en twee van de drie voeren goederen in (tegenover 

een EU-gemiddelde van één op vier). Ze slagen er ook in om de 

dubbele waarde van overheidsopdrachten uit het buitenland 

binnen te halen. De grootste vooruitgang werd geboekt voor het 

juridische kader met betrekking tot de eengemaakte markt. 

België slaagde erin het aantal richtlijnen dat nog in de nationale 

wetgeving moest worden omgezet te halveren van 30 naar 16, 

al is dit nog steeds het dubbele van het EU-gemiddelde. Tevens 

werd de vertraging waarmee de omzetting plaatsvond 

teruggebracht van 15,3 maanden in 2013 tot 9,2 in 2014. Het 

aantal inbreukprocedures bleef stabiel, maar overschreed het 

EU-gemiddelde met meer dan 50 %. 

Tijdens de referentieperiode zijn op dit gebied geen andere 

maatregelen ingevoerd. 
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Aantal aanhangige inbreukprocedures; 2014; België: 50; EU-gemiddelde: 30.22

Gemiddelde vertraging bij omzetting van achterstallige richtlijnen (in maanden);
2014; België: 9.2; EU-gemiddelde: 7.46

Aantal internemarktrichtlijnen dat nog niet is omgezet; 2014; België: 16; EU-
gemiddelde: 7.96

Door kmo’s in het buitenland verworven overheidsopdrachten (percentage van de 
totale waarde van overheidsopdrachten); 2013; België: 5.4; EU-gemiddelde: 2.6 

Kmo’s met intra-EU-invoer van goederen (percentage kmo’s in de industrie); 
2012; België: 66.67; EU-gemiddelde: 24.3 

Kmo’s met intra-EU-uitvoer van goederen (percentage kmo’s in de industrie); 
2012; België: 34.33; EU-gemiddelde: 16.04 

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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Er heeft op beleidsgebied sinds 2008 maar weinig vooruitgang 

plaatsgevonden. Nieuwe maatregelen richtten zich voornamelijk 

op de elektronische aanvraag van octrooien, zoals aansluiting bij 

het Benelux Patent Platform, waarmee diensten kunnen worden 

aangeboden voor het vaststellen, verwerken en traceren van de 

belangrijkste elementen van een octrooi gedurende de 

verschillende fasen van de levenscyclus van het octrooi. 

 

 
 
3.7. Vaardigheden en innovatie 

Op dit gebied neemt België in de EU de vierde plaats in. De 

Belgische prestaties waren goed en stabiel en bijna alle 

indicatoren lagen boven het EU-gemiddelde, ook al lieten de 

meeste wel een verslechtering zien ten opzichte van vorig jaar 

(net als de indicatoren op EU-niveau). Het aandeel kmo's dat 

online koopt en verkoopt is licht gedaald als gevolg van 

methodologische wijzigingen. 

Belgische kmo's staan aan de top als het gaat om netwerken en 

samenwerken op het gebied van innovatie. De kennisstroom over 

innovatie tussen openbare onderzoeksinstellingen en 

ondernemingen is goed ontwikkeld, met één op de vijf 

innovatieve ondernemingen die betrokken is bij samenwerking 

met andere spelers, ten opzichte van een EU-gemiddelde van 

één op de tien. Kmo's lopen echter licht achter met het 

commercialiseren van hun innovaties. Ze behalen minder dan het 

EU-gemiddelde omzet uit innovaties die nieuw op de markt en 

nieuw voor de onderneming zijn. 

Toch blijven ze aanmerkelijk beter presteren dan hun collega-

kmo's in de EU, met name bij de introductie van product- of 

procesinnovaties en door intern te innoveren. Hoewel de 

elektronische handel stevig verankerd is, met ongeveer 60 % 

meer Belgische kmo's die online verkopen dan het gemiddelde in 

de EU, zijn deze kmo's minder actief in online aankopen en het 

genereren van omzet daardoor. Er zijn geen nieuwe gegevens 

beschikbaar over het verstrekken van opleidingen op de werkplek 

aan werknemers. 

Tijdens de referentieperiode zijn op regionaal niveau 

verschillende maatregelen aangenomen. Deze stimuleren 

innovatie door bijvoorbeeld clustervorming van ondernemingen 

in Vlaanderen, het oprichten van creatieve knooppunten in 

Wallonië en het stimuleren van de vaardigheden van 

exporterende kmo's in Brussel. 

Het Vlaamse Agentschap Ondernemen heeft gespecialiseerde 

oproepen voor projecten ingevoerd om innovatie te 

ondersteunen als onderdeel van het "Nieuw Industriel Beleid". 

Het doel is de ontwikkeling van een roadmap voor het 

vermarktingspotentieel van innovatieve nieuwe industriële 

producten, diensten, processen of bedrijfsmodellen te 
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Percentage van alle ondernemingen dat werknemers opleidingen aanbiedt;
2010; België: 78; EU-gemiddelde: 66

Omzet uit elektronische handel; 2012; België: 13.99; EU-gemiddelde:
15.07

Percentage van kmo's dat online koopt; 2014; België: 15.5; EU-
gemiddelde: 22.01

Percentage van kmo’s dat online verkoopt; 2014; België: 22.21; EU-
gemiddelde: 14.61 

Verkoop van innovaties die nieuw op de markt en nieuw voor het bedrijf
zijn (percentage van omzet); 2012; België: 11.23; EU-gemiddelde: 12.4

Percentage van innovatieve kmo's dat met anderen samenwerkt; 2012;
België: 22.88; EU-gemiddelde: 10.32

Percentage van kmo's dat intern innoveert; 2012; België: 37.38; EU-
gemiddelde: 28.68

Percentage van kmo's dat op organisatorisch of marketinggebied
innovaties doorvoert ; 2012; België: 36.67; EU-gemiddelde: 36.19

Percentage van kmo's dat product- of procesinnovaties doorvoert; 2012;
België: 42.27; EU-gemiddelde: 30.6

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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ondersteunen. Ook de ontwikkeling van clusters in opkomende 

industriële activiteiten zal worden ondersteund. 

België doet het al goed op dit gebied sinds 2008. Er zijn 

meerdere maatregelen geïntroduceerd, voornamelijk op 

regionaal niveau, om de introductie van nieuwe technologieën te 

ondersteunen, voornamelijk op ICT-gebied, evenals 

ecovriendelijke innovatie, het ontwikkelen van prototypes, 

netwerken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, 

subsidies voor incubators, innovatiecheques, opleiding en 

mentorschap voor innovatie.

 
 
3.8. Milieu 

De indicatoren op dit gebied zijn sinds vorig jaar niet bijgewerkt. 

De scores van 2013 laten prestaties zien die veelal 

overeenkomen met het gemiddelde van de EU. Het meest 

negatieve resultaat was dat, in vergelijking met het EU-

gemiddelde, slechts de helft van de Belgische kmo's meer dan 

50 % van de omzet genereert uit groene producten of diensten. 

Het zal interessant zijn om, wanneer er nieuwe gegevens 

beschikbaar komen, te zien hoe dit zich heeft ontwikkeld. 

Er zijn tijdens de referentieperiode geen nieuwe maatregelen 

geïntroduceerd en de vooruitgang wordt over het algemeen als 

beperkt beschouwd. 

Er zijn tussen 2008 en 2015 voornamelijk op regionaal niveau 

verschillende maatregelen ten uitvoer gelegd. Door het gebruik 

van de structuurfondsen van de EU, cheque-systemen (bv. 

ecocheques) en diverse subsidies, hebben deze maatregelen 

bijgedragen aan de ontwikkeling van groene ondernemingen, 

duurzame en energie-efficiënte ondernemingen, ecologische 

innovatie, enz. De regio's hebben ook de procedure voor het 

verkrijgen van vergunningen vereenvoudigd. Voorbeelden hiervan 

zijn het gecombineerde enkele vergunningsysteem voor bouw en 

milieu, de dematerialisatie van de milieuvergunningen in 

Wallonië en de introductie van het beginsel van impliciete 

goedkeuring in Vlaanderen. 

 

 

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Percentage van kmo's dat baat heeft gehad bij publieke steunmaatregelen
voor de productie van groene producten; 2013; België: 35; EU-gemiddelde:

26

Percentage van kmo's dat meer dan 50 % van de omzet uit groene
producten of diensten haalt; 2013; België: 11; EU-gemiddelde: 22

Percentage van kmo's dat groene producten of diensten levert; 2013;
België: 28; EU-gemiddelde: 26

Percentage van kmo's dat baat heeft gehad bij overheidssteunmaatregelen
voor activiteiten aangaande grondstofefficiëntie; 2013; België: 43; EU-

gemiddelde: 35

Percentage van kmo's dat maatregelen heeft genomen op het vlak van
grondstofefficiëntie; 2013; België: 97; EU-gemiddelde: 95

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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3.9. Internationalisering 

Met weinig veranderingen ten opzichte van vorig jaar, blijft 

België gelijke tred houden met het EU-gemiddelde op dit gebied. 

Sinds het begin van de SBA in 2008 is het profiel voor dit gebied 

stabiel gebleven, maar wordt het gekenmerkt door hetzelfde 

zwakke punt: hoger dan gemiddelde kosten voor in- en uitvoer. 

Alle andere handelsvoorwaarden zijn vergelijkbaar met of beter 

dan die van de EU in het algemeen. België vraagt minder 

documenten en heeft snellere procedures voor in- en uitvoer van 

goederen. 

De beleidsvoortgang in de referentieperiode was matig, met de 

introductie van verschillende regionale maatregelen ter 

ondersteuning van internationalisering. Vlaanderen is begonnen 

met het bieden van een uitgebreide coaching voor innovatieve 

kmo's (het Go Global-programma van iMinds) en financiële 

stimulansen voor kmo's die personeel aannemen voor 

strategische internationaliseringsfuncties, zoals uitvoer- of 

groeimanagers. Wallonië heeft het programma "Toolkit for South 

Africa 2015" geïntroduceerd. Hiermee worden logistieke en 

financiële diensten geboden om uitvoerende ondernemingen te 

ondersteunen en hun groei te stimuleren. Zoals de naam al 

suggereert, ligt de focus dit jaar op Zuid-Afrika. 

Sinds 2008 zijn op regionaal niveau verschillende maatregelen 

geïntroduceerd. Deze zijn voornamelijk gericht op de 

ondersteuning van uitvoerprojecten door middel van roadshows, 

seminaries en coachingdiensten. Het verlenen van steun aan de 

opbouw van netwerken tussen kmo's onderling ontbreekt 

enigszins in dit plaatje en kan verder worden gestimuleerd. 

  

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Aantal voor uitvoer vereiste documenten; 2015; België: 4; EU-gemiddelde:
4.14

Voor uitvoer vereiste tijd (in dagen); 2015; België: 9; EU-gemiddelde: 11.57

Voor uitvoer vereiste kosten (in USD); 2015; België: 1240; EU-gemiddelde:
1042.14

Aantal voor invoer vereiste documenten; 2015; België: 4; EU-gemiddelde:
4.64

Voor invoer vereiste tijd (in dagen); 2015; België: 8; EU-gemiddelde: 10.64

Voor invoer vereiste kosten (in USD); 2015; België: 1400; EU-gemiddelde:
1079.54

Kmo’s met extra-EU-invoer van goederen (percentage van kmo’s in de 
industrie); 2012; België: 15.01; EU-gemiddelde: 12.54 

Kmo’s met extra-EU-uitvoer van goederen (percentage van kmo’s in de 
industrie); 2012; België: 11.05; EU-gemiddelde: 10.65 

Opmerking: gegevensbalken die naar rechts wijzen, tonen een sterkere prestatie dan het EU-gemiddelde en 
gegevensbalken die naar links wijzen, een zwakkere prestatie. 

Afwijking van het EU-gemiddelde 
(gemeten in standaardafwijkingen, EU-gemiddelde=0) 
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4. Interessante nieuwe praktijken 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van interessante praktijken in België die laten zien wat regeringen kunnen doen ter 

ondersteuning van kmo's: 

Integratie van duurzame ontwikkeling in overheidsopdrachten, door sociale bepalingen op te nemen en de toegang van kmo's 

tot overheidsopdrachten te vereenvoudigen (federale overheid) 

De herziening van de procedures voor overheidsopdrachten in 2014 omvat de mogelijkheid om: 

 openbare aanbestedingen te verdelen in percelen en gebruik te maken van varianten;  

 evenredige eisen vast te stellen voor wat betreft kwalificatie en financiële capaciteit, zodat kmo's eenvoudiger kunnen 
deelnemen; en  

 kmo's waar mogelijk te raadplegen in het kader van onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking. 
 

Zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014051604&table_name=wet 
 

 
Boost Your Talent (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

Dit project wil de ondernemingsgeest stimuleren en richt zich op scholen en andere jongerenorganisaties in Brussel-Stad en 
omliggende gemeenten. Jongeren op alle schoolniveaus worden gestimuleerd om het ondernemerschap, de bedrijfsomgeving en hun 
eigen ondernemersvaardigheden en -kwaliteiten te ontdekken en een actieve rol te spelen in hun eigen project om sociaal en 
professioneel succes te behalen. 
Zie: www.boostyourtalent.be 
 
Forum Ondernemend Hoger Onderwijs (Vlaanderen) 

Dit initiatief helpt studenten uit het hoger onderwijs om startende ondernemingen op te richten en zo de kloof tussen hoger onderwijs 
en ondernemingen te overbruggen. Het is tevens gericht op het verbeteren van de kennisdeling en het netwerken in het hoger 
onderwijs op het gebied van ondernemend onderwijs. 
Zie: https://sohodag.wordpress.com/ 
Zie: http://www.agentschapondernemen.be/event/soho-dag-stimuleer-ondernemend-hoger-onderwijs  
 
Creatief Wallonië beoogt het versterken van de mogelijkheden van de creatieve en culturele industrieën om meer dynamiek toe te 

voegen aan de modernisering van de Waalse economie. Deze industrieën kunnen aanzetten tot verandering en creatieve synergieën 
met traditionele industrieën ontwikkelen. Er worden nieuwe visies getest om de creatieve economie in Wallonië te versterken. Dankzij 
dit project heeft het gewest van de Europese Commissie het label "European Creative District" gekregen. 
Zie: https://vimeo.com/99337844 
 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014051604&table_name=wet
http://www.boostyourtalent.be/
https://sohodag.wordpress.com/
http://www.agentschapondernemen.be/event/soho-dag-stimuleer-ondernemend-hoger-onderwijs
https://vimeo.com/99337844
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Belangrijke opmerkingen 
 

Het directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf (DG GROW) stelt de 

SBA-factsheets op als onderdeel van het Prestatieoverzicht van kleine en middelgrote ondernemingen (SPR), het belangrijkste 

instrument voor de economische analyse van kmo-kwesties. De factsheets combineren de meest recente statistische en 

beleidsinformatie voor de 28 EU-lidstaten en 7 niet-EU-landen die eveneens bijdragen aan het Cosme-programma. De factsheets 

— die jaarlijks worden opgesteld — zijn een hulpmiddel om de beschikbare informatie te organiseren teneinde de analyse van het 

kmo-beleid te vergemakkelijken en de uitvoering van de SBA te volgen. Zij maken de balans op en leggen de voortgang vast. Zij 

vormen geen beoordeling van het beleid van de lidstaten, maar moeten veeleer worden gezien als een extra informatiebron om 

de op feiten gebaseerde beleidsvorming te verbeteren. Zo worden in de factsheets uitsluitend beleidsmaatregelen vermeld die 

nationale deskundigen op het gebied van kmo-beleid relevant achten. Niet alle maatregelen die een overheid tijdens de 

referentieperiode heeft genomen, worden of kunnen worden weergegeven. Meer beleidsinformatie is beschikbaar in een database 

die toegankelijk is via de SPR-website. 

Prestatieoverzicht van kmo's: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/index_en.htm 

grow-spr@ec.europa.eu 

Small Business Act: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act/index_en.htm 

Europees portaal voor kleine en middelgrote ondernemingen: 

http://ec.europa.eu/small-business/index_nl.htm 

 

 

Eindnoten 

 

1 De twee grafieken hieronder geven een beeld van de ontwikkeling van de variabelen in de tijd. Zij bevatten geïndexeerde 
waarden voor de jaren vanaf 2008, waarbij het basisjaar 2008 de waarde 100 heeft gekregen. Vanaf 2013 tonen de grafieken 
ramingen van de evolutie berekend door DIW Econ op basis van cijfers voor 2008-2012 afkomstig uit de structurele 
bedrijfsstatistieken van Eurostat. De gegevens hebben betrekking op de "niet-financiële bedrijfseconomie", die de industrie, de 
bouw, de handel en de dienstverlening omvat (NACE Rev. 2, secties B tot en met J, L, M en N). Zij hebben geen betrekking op 
ondernemingen in de landbouw, bosbouw, visserij of grotendeels publieke dienstensectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg. 
Een gedetailleerde methodiek kan worden geraadpleegd op: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/performance-review/index_en.htm 

2 Studie over het concurrentievermogen in de distributiesector, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Speciale commissie voor de 
Distributie, 2010. http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc10-1290.pdf; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

3 Ibid. 

4 Barometer van de informatiemaatschappij (2014), FOD Economie, 2014. 
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Barometer_van_de_informatiemaatschappij_2014_tcm325-254860.pdf; laatste raadpleging 
op 8.4.2015. 

5 NBB-Verslag 2014. Economische ontwikkelingen in België, 
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2014/nl/t1/verslag2014_tii_h2.pdf; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

6 NBB-Verslag 2014. https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2014/nl/t1/verslag2014_volledig.pdf; laatste raadpleging op 
8.4.2015. 

7 Graydon, op basis van de gegevens die zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 
http://www.graydon.be/stats/Default.aspx?s=public&p=barometer_fullgraph&t=nl; laatste raadpleging op 8.4.2015. 
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http://www.graydon.be/stats/Default.aspx?s=public&p=barometer_fullgraph&t=fr
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8 Graydon, Faillissementen, de meest actuele lijst van faillissementen in België, december 2014. 
https://graydon.be/wiki/faillissementen; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

9 Graydon, Faillissementen in België, 2014. https://graydon.be/downloads/faillissementen-2014; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

10 Graydon, op basis van de gegevens die zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, 
http://www.graydon.be/stats/Default.aspx?s=public&p=barometer_fullgraph&t=nl; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

11 Graydon, Regionale verschillen doorkruisen daling faillissementen. Gegevens voor september 2013. 
https://graydon.be/downloads/regionale-verschillen-doorkruisen-daling-faillissementen; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

12 Graydon, Faillissementen in België, 2014. https://graydon.be/downloads/faillissementen-2014; laatste raadpleging op 8.4.2015. 

13 De SBA-Factsheets 2015 hebben aanzienlijk baat gehad bij de inbreng van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 
(JRC) van de Europese Commissie in Ispra (Italië). Het JRC heeft belangrijke verbeteringen aangebracht in de methodologische 
aanpak, de statistische verwerking van de gegevens en de visuele presentatie ervan. 

14 Zie eindnoot 15. 

15 In het kwadrantendiagram worden twee soorten gegevens gecombineerd. Ten eerste toont het de huidige prestaties op basis 
van de gegevens van de meest recente beschikbare jaren. Die informatie is uitgezet op de X-as en gemeten als 
standaardafwijking van het enkelvoudig, niet-gewogen wiskundig gemiddelde voor de EU-28. Ten tweede wordt de evolutie in de 
tijd getoond, d.w.z. de gemiddelde jaarlijkse groeipercentages voor de periode 2008-2015. Deze groeipercentages worden afgezet 
tegen de individuele indicatoren waaruit de verschillende gemiddelden voor het SBA-gebied zijn samengesteld. Daarom geeft de 
plaats van een bepaald gemiddelde per SBA-gebied in een van de vier kwadranten niet alleen informatie weer over de positie van 
het land voor dit SBA-gebied ten opzichte van het EU-gemiddelde op een bepaald tijdstip, maar ook de vooruitgang die in de 
periode 2008-2015 is geboekt. Alle SBA-beginselen, met uitzondering van het "denk eerst klein"-beginsel waarvoor niet genoeg 
statistische gegevens beschikbaar zijn, worden berekend als samengestelde indicatoren overeenkomstig het handboek van de 
OESO/de JRC-gids. Raadpleeg voor meer informatie over de methodologie Saisana en Dominquez-Torreiro 2015 op de website 
van het Prestatieoverzicht van kleine en middelgrote ondernemingen: http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-
environment/performance-review/ 

16 De in dit SBA-Factsheet besproken beleidsmaatregelen zijn slechts een selectie van de maatregelen die de overheid in 2014 en 
het eerste kwartaal van 2015 heeft genomen. De selectie is gemaakt door de deskundige op het gebied van kmo-beleid die is 
aangesteld door CARSA Spain (de hoofdcontractant van DG GROW voor de SBA-Factsheets van 2015). De deskundigen werd 
gevraagd alleen de maatregelen te selecteren die zij het belangrijkst vonden, d.w.z. die waarvan zij verwachtten dat ze de 
grootste impact zouden hebben op het specifieke SBA-gebied. De volledige reeks maatregelen die de deskundigen hebben 
verzameld in het kader van de opstelling van de factsheets van dit jaar zullen samen met het factsheet op de website van DG 
GROW worden gepubliceerd in de vorm van een beleidsdatabase. 

17 http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=BUSSURVM&Lang=nl 
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