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1. INLEIDING 

Het doel van de statistieken over de ondernemingen bestaat erin cijfergegevens aan te reiken 
over de economische eenheden die goederen en diensten produceren en die actief zijn binnen 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in België. De term “onderneming” wordt dus bedoeld in 
de ruime zin en kan privéfirma’s met uiteenlopende juridische vormen, overheidsdiensten, 
verenigingen zonder winstoogmerk, zelfstandigen, enz. omvatten. 

Om de tabellen op te stellen met cijfers over het aantal ondernemingen dat zijn activiteiten 
uitoefent op het grondgebied van het Brussels Gewest, gebruikt het Brussels Instituut voor 
Statistiek en Analyse (BISA) twee gegevensbronnen:  

• de Kruispuntbank van Ondernemingen via Statbel (Algemene Directie Statistiek – 
Statistics Belgium); 

• de RSZ en de gedecentraliseerde gegevens van de werkposten. 

Deze twee gegevensbronnen dekken verschillende universa en hebben elk hun voordelen en 
beperkingen om het reële weefsel van ondernemingen die actief zijn in de Belgische economie 
te weerspiegelen. 

De eerste bron behandelt onder andere ondernemingen die btw-plichtig zijn in België. Ze laat 
toe om te bepalen hoeveel van deze ondernemingen actief zijn (zie 2), maar ook om te weten 
hoeveel er werden opgericht (zie 4.1) of hoeveel er hun activiteiten hebben stopgezet (zie 4.2) 
tijdens een bepaalde periode.  

De tweede bron betreft de werkgevers en de lokale vestigingseenheden die effectief 
loontrekkende werknemers tewerkstellen. Ze stelt ook in staat om te weten hoeveel lokale 
vestigingseenheden er zijn (zie 3) en om sommige van hun eigenschappen te bepalen. 

Ten slotte geeft een laatste gegevensbron, afkomstig van Statbel, het aantal ondernemingen 
dat door een handelsrechtbank failliet verklaard werd tijdens een bepaalde periode (zie 4.3). 
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2. BTW-PLICHTIGE ONDERNEMINGEN 

2.1 Voorstelling van de gegevensbronnen 

De statistieken die voorgesteld worden in dit deel (tabellen 8.2.1) zijn afkomstig van de  
gegevensbanken over de btw-plichtige ondernemingen, gemaakt door Statbel (Algemene 
Directie Statistiek – Statistics Belgium). Ze worden opgesteld op basis van de inhoud van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze laatste is een administratief register, beheerd 
door de FOD Economie, met alle identificatiegegevens van de ondernemingen die activiteiten 
uitoefenen in België. Ze werd opgericht op basis van de wet van 16 januari 2003 en ze is, 
overeenkomstig het principe van de unieke inzameling van de gegevens, bedoeld om de 
administratieve procedures van de ondernemingen te vereenvoudigen. 

De in het sub-thema “Ondernemingen” gepubliceerde tabellen 8.2.1 omvatten enkel informatie 
afkomstig van de gegevensbanken met betrekking tot de jaarevolutie van het aantal btw-
plichtige ondernemingen. Statistieken over de maandevolutie van deze ondernemingen worden 
eveneens gepubliceerd door Statbel, maar dan met minder gedetailleerde classificatiecriteria. 
Deze worden niet gebruikt in de tabellen op de website van het BISA. Ze zijn echter wel 
verkrijgbaar op aanvraag via e-mail (bisa@perspective.brussels). 

2.2 Inhoud van de tabellen 

Het aantal ondernemingen dat wordt weergegeven in de tabellen van deze sectie stemt precies 
overeen met het aantal wettelijke eenheden dat geregistreerd staat als btw-plichtig in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. Elk element van deze definitie wordt hieronder 
uitgelegd. 

A. Kruispuntbank van Ondernemingen 

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de primaire gegevensbron van de 
statistieken die in deze sectie worden gepresenteerd. De ondernemingen die in België een 
economische activiteit wensen uit te oefenen moeten zich hier vooraf inschrijven om een 
ondernemingsnummer te krijgen. 

Binnen deze ondernemingen onderscheiden we voornamelijk: 

− De rechtspersonen naar Belgisch recht: dit zijn bijvoorbeeld bedrijven, met 
uiteenlopende juridische vormen (naamloze vennootschappen (nv), besloten 
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba), coöperatieve 
vennootschappen …), verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) of organisaties van 
publiek recht zoals besturen en overheidsdiensten. 

− De rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die over een zetel in België 
beschikken of die er activiteiten uitoefenen waarvoor de Belgische wetgeving hen 
verplicht om over een Belgisch ondernemingsnummer te beschikken. 

mailto:bisa@perspective.brussels
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− De natuurlijke personen die een economische en professionele activiteit uitoefenen, 
ongeacht of ze dit in hoofdberoep of bijberoep doen. 

In het kader van de KBO moet het begrip onderneming dus begrepen worden in een heel ruime 
betekenis, aangezien het een spectrum van economische agenten dekt dat bijvoorbeeld gaat 
van de zelfstandige “als natuurlijke persoon”, die enkele uren per week een bijberoep uitoefent 
tot de multinational die duizenden loontrekkenden tewerkstelt, over de overheidsdiensten en 
scholen. 

B. Legale eenheden 

De statistische basiseenheid voor de statistieken over de btw-plichtige ondernemingen is de 
legale eenheid, namelijk een eenheid waaraan een uniek ondernemingsnummer werd 
toegekend. Dit nummer dient als officiële identificatie voor de onderneming, zoals opgelegd 
door de wet. 

Hoewel een onderneming in de statistieken over de btw-plichtigen overeenstemt met een 
wettelijke eenheid, moeten we ook melden dat er andere definities bestaan. Zo definieert 
Eurostat een onderneming als “de kleinste combinatie van legale eenheden die een 
organisatorische eenheid vormt die goederen en diensten voortbrengt en die een zekere 
zelfstandige beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de bestemming van haar 
vlottende middelen” [Europese Raad, Verordening EEG nr. 696/93, 2003]. Een onderneming 
moet dus minstens bestaan uit één legale eenheid, maar ze kan er ook meerdere verenigen 
wanneer er onderlinge statistische links werden vastgesteld. 

Bovendien is een legale eenheid zelf samengesteld uit een of meerdere lokale eenheden, ook 
wel vestigingseenheden genoemd. “Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan 
geïdentificeerd worden door een adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt 
uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend. “ [FOD Economie, K.M.O, 
Middenklasse en Energie, Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, 2018]. 
Vestigingseenheden zijn bijvoorbeeld ateliers, winkels, verkooppunten, kantoren, besturen, 
zetels, agentschappen of filialen.  

Deze vestigingseenheden werden niet meegeteld in de tabellen van deze sectie. Een legale 
eenheid die bijvoorbeeld bestaat uit verschillende honderden verkooppunten verspreid over 
heel België, zal hier dus enkel tellen als een enkele onderneming. 

C. Btw-plichtigen 

De statistieken over de btw-plichtige ondernemingen omvatten niet alle legale eenheden die 
zich in de KBO bevinden, maar enkel de eenheden die btw-plichtig zijn.  

Volgens het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) is om het even wie 
die, in het kader van een economische activiteit met of zonder winstoogmerk, goederen of 
diensten levert in België btw-plichtig. Economische agenten die voldoen aan deze criteria zijn 
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verplicht om zich bij de bevoegde overheden te identificeren om een btw-identificatienummer te 
krijgen en op die manier worden ze ingeschreven als btw-plichtigen in de KBO. 

Hoewel deze algemene definitie op het eerste zicht van toepassing is op alle ondernemingen, 
zijn er uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn een beperking op de dekking van het 
ondernemingsweefsel in België dat wordt mogelijk gemaakt door de statistieken. De 
voornaamste uitzonderingen zijn de volgende: 

− De overheidsinstellingen of -organisaties zijn niet btw-plichtig voor de activiteiten die ze 
uitoefenen in de hoedanigheid van publieke overheden, behalve indien deze vrijstelling 
aanleiding zou geven tot concurrentievervalsing. Indien de organisatie naar publiek 
recht goederen of diensten zou verkopen die identiek of gelijkaardig zijn aan die van een 
organisatie naar privaat recht, zoals een commercieel bedrijf bijvoorbeeld, dan zou deze 
immers bevoordeeld zijn door de btw-vrijstelling waarvan ze geniet. 

− Heel wat activiteiten gekoppeld aan de domeinen gezondheid, maatschappij, cultuur, 
onderwijs, vastgoed, verzekeringen, financiën, kredieten enz. zijn in België ook 
vrijgesteld van de btw. Personen of ondernemingen die enkel dit type activiteiten 
uitoefenen, worden beschouwd als vrijgestelde btw-plichtigen en zij hebben dan niet 
dezelfde verplichtingen ten opzichte van de btw-administratie als de btw-plichtigen. 
Deze vrijgestelde btw-plichtigen hebben in de KBO niet de hoedanigheid van btw-
plichtige en ze ontbreken dus in deze statistieken. 

De lijst met activiteiten die een dergelijke vrijstelling genieten kan evolueren naargelang de 
beslissingen die genomen worden door de overheden en de wetswijzigingen die daaruit 
voortvloeien. Zo werd de btw-vrijstelling waarvan de activiteiten van advocaten genoten 
bijvoorbeeld grotendeels afgeschaft op 1 januari 2014, waardoor de meesten van hen zich 
moesten identificeren bij de btw-administratie. 

2.3 Classificatiecriteria 

De tabellen van deze sectie tonen de indeling van de btw-plichtige ondernemingen op basis 
van verschillende criteria: jaar, geografische ligging, juridische vorm, 
grootteklassegrootteklasse en sectie en afdeling volgens NACE-BEL (2008). 

A. Jaar 

Alle statistieken in de tabellen van deze sectie werden per jaar gepubliceerd. Het aantal 
ondernemingen voor een jaar stemt overeen met het aantal ondernemingen met de status btw-
plichtig in de KBO op 31 december van dat jaar. 

De jaarlijkse statistische reeksen voor de btw-plichtige ondernemingen die gepubliceerd worden 
door Statbel op basis van de gegevens van de KBO gaan van start in 2008. Naargelang het 
geval omvatten de tabellen van het BISA of het laatste beschikbare jaar, of de periode gaande 
van 2008 tot het recentst beschikbare jaar. 
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Een analoge gegevensbank is eveneens beschikbaar bij Statbel voor de jaren 2003 tot 2007 
maar de bron van deze gegevens is een andere en de beschikbare classificatiecriteria 
verschillen op meerdere punten waardoor vergelijkingen moeilijk worden. Deze gegevens 
worden dus niet weergegeven in de tabellen op de website van het BISA. 

B. Juridische vorm 

Met dit criterium is het mogelijk om de btw-plichtige ondernemingen te klasseren in 
verschillende categorieën naargelang hun juridische vorm en deze informatie is afkomstig van 
de KBO.  

De tabellen van deze sectie omvatten onder andere de meest voorkomende juridische vormen, 
zoals:  

− natuurlijke persoon; 

− vennootschap onder firma (vof) of gewone commanditaire vennootschap (gcv); 

− naamloze vennootschap (nv) of commanditaire vennootschap op aandelen (cva); 

− besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba); 

− coöperatieve vennootschap (cv); 

− vereniging zonder winstoogmerk (vzw); 

− enz. 

De oprichter van een onderneming mag de juridische vorm die het best past bij de situatie van 
de onderneming vrij kiezen, al dan niet met de hulp van experts (boekhouders, notarissen, enz.). 
Deze keuze houdt onder andere rekening met:  

− de aard van de activiteiten; 

− de middelen van de onderneming; 

− de wettelijke criteria, zoals het startkapitaal (minstens 61.500 € om een nv op te richten) 
of de noodzaak om verschillende oprichters te hebben in het kader van een oprichting 
van een cv (minstens drie).  

Bij de oprichting van een onderneming kiezen de meeste ondernemers ervoor om hun activiteit 
uit te oefenen als natuurlijke persoon terwijl anderen hun activiteit uitoefenen als rechtspersoon 
(waardoor een onderscheid gemaakt wordt tussen het privévermogen en dat van het bedrijf).  

De juridische vorm van een onderneming kan evolueren tijdens de periode waarin de 
onderneming actief is, met name:  

− door een overgang van natuurlijke persoon naar rechtspersoon, wat de oprichting van 
een nieuwe onderneming impliceert (verwerving van een nieuw nummer als 
rechtspersoon) en doorgaans de schrapping van een ander nummer (schrapping van 
het nummer dat gekregen werd als natuurlijke persoon); 
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− door een verandering van juridische vorm in het kader van de rechtspersoon (overgang 
van een bvba naar een nv), zonder wijziging van het vooraf gekregen 
ondernemingsnummer.  

C. Geografische plaatsbepaling 

De geografische plaatsbepaling van de btw-plichtige ondernemingen gebeurt op basis van het 
adres van de legale eenheid vermeld bij de KBO op 31 december. In het geval van 
ondernemingen bestaande uit verschillende vestigingseenheden wordt enkel rekening 
gehouden met het adres van de legale eenheid (doorgaans de maatschappelijke zetel voor 
rechtspersonen en de woonplaats voor natuurlijke personen), en dit zelfs wanneer de meeste 
activiteiten van de onderneming elders uitgeoefend worden. 

Er zijn verschillende detailniveaus beschikbaar: gewesten, provincies, arrondissementen en 
gemeenten1. 

De ondernemingen waarvan het adres niet geregistreerd staat in de KBO, worden ingedeeld in 
de categorie “Locatie onbekend”. 

De in België btw-plichtige ondernemingen waarvan het adres van de legale eenheid zich in het 
buitenland bevindt, worden ingedeeld in de categorie “Buitenland”. 

De ondernemingen geklasseerd in de categorie “België” zijn enkel de ondernemingen waarvan 
het adres van de legale eenheid gekend is en zich bevindt in een van de drie gewesten van het 
land. Om het totaal aantal btw-plichtige ondernemingen in België te kennen, volstaat het dus 
gewoon de categorieën “België”, “Buitenland” en “Locatie onbekend” op te tellen. 

D. Grootteklasse 

Met dit criterium is het mogelijk om de omvang van een onderneming te bepalen op basis van 
het aantal loontrekkende werknemers dat ze aangeeft. Deze indeling wordt door Statbel 
bepaald op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waar de 
ondernemingen die loontrekkend personeel in België tewerkstellen regelmatig aangiftes moeten 
indienen. 

Het aantal loontrekkenden van een onderneming voor een bepaald jaar is het aantal dat 
geobserveerd wordt voor het vierde trimester van dat jaar2. 

                                                
1 Het gemeentelijke niveau is niet beschikbaar voor de gegevens ingedeeld per omvangklasse.  
2 Vroeger was de indeling van de ondernemingen per grootteklasse gebaseerd op de cijfers van de tewerkstelling 
van het derde trimester. Sinds 2017 is de indeling voor een bepaald jaar gebaseerd op de cijfers van de 
tewerkstelling van het vierde trimester van dat jaar. Statbel heeft de cijfers met betrekking tot de jaarevolutie van 
de btw-plichtige ondernemingen herzien op basis van de grootteklasse van 2008 tot 2016 om een 
reeksonderbreking te voorkomen. 
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De ondernemingen worden nadien gegroepeerd per grootteklasse. Er zijn elf van deze klassen, 
van de kleinste (0 loontrekkenden) tot de grootste (1000 en meer loontrekkenden)3. Het aantal 
loontrekkenden van een onderneming is het aantal loontrekkenden van alle 
vestigingseenheden gekoppeld aan de legale eenheid van deze onderneming. Zelfs wanneer 
de meeste loontrekkenden van een onderneming tewerkgesteld zijn in vestigingen in een ander 
gewest (of in een andere gemeente), dan worden alle loontrekkenden meegeteld op het adres 
van de legale eenheid. Een onderneming die een tiental loontrekkenden tewerkstelt in haar 
Brusselse kantoren en een honderdtal in haar Waalse en Vlaamse vestigingen zal bijvoorbeeld 
ingedeeld worden in de statistieken van het Brussels Gewest als de maatschappelijke zetel zich 
daar bevindt. 

In de tabellen van deze sectie wordt geen gebruik van gemaakt van de indeling van de 
ondernemingen in heel kleine (of micro-), kleine, middelgrote of grote ondernemingen, hoewel 
deze benamingen toch courant gebruikt worden. Enerzijds impliceert de op Europees niveau 
goedgekeurde definitie dat er rekening wordt gehouden met de financiële criteria (op het niveau 
van de balans en/of de omzet) naast het criterium van het personeelsbestand, wat niet mogelijk 
is met de gegevensbron die gebruikt wordt voor deze statistieken. Anderzijds werd de definitie 
niet als dusdanig aangepast in de Belgische wetgeving waar het begrip middelgrote 
onderneming niet bestaat.  

Om een overschatting van het aantal kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) te vermijden, 
zou het trouwens ook noodzakelijk zijn om te werken met de definitie van de onderneming van 
Eurostat in plaats van op het niveau van de juridische eenheden (zie 2.2). Bepaalde filialen van 
grote ondernemingen kunnen immers niet beschouwd worden als KMO ook al voldoen ze aan 
de eerder aangehaalde criteria wat hun legale eenheid betreft. 

Enkel het criterium van het aantal loontrekkenden mag gebruikt worden om deze classificatie 
te benaderen, met de volgende groeperingen, opgesteld op basis van de Belgische wetgeving 
betreffende de grootte van de bedrijven: 

 
Grootteklassen in aantal loontrekkenden 

0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-249 250-499 500-999 1000 en meer 

Zeer kleine 
ondernemingen 
(ZKO) of micro-
ondernemingen 

X X X         

Kleine 
ondernemingen X X X X X       
Grote 
ondernemingen      X X X X X X 

                                                
3 Sinds het najaar van 2016 publiceert Statbel deze statistieken met een indeling in 16 grootteklassen en de 
grootste klasse (1000 en meer) wordt voortaan onderverdeeld in 5 klassen. Deze blijven echter gegroepeerd in 
de tabellen van het BISA gezien het beperkte aantal betrokken bedrijven. 
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Voor het gebruik van deze groeperingen moeten ook de volgende benaderingen toegevoegd 
worden aan deze die hierboven beschreven werden: 

− het aantal loontrekkenden zou moeten overeenstemmen met het jaarlijkse gemiddelde, 
uitgedrukt in voltijdse equivalenten (VTE). Welnu, het gaat hier om het aantal door de 
onderneming tewerkgestelde werknemers (ongeacht of dat voltijds of deeltijds is), 
genoteerd op 31 december; 

− de grenzen tussen de drie categorieën zouden 10 en 50 loontrekkenden moeten zijn, 
terwijl het hier gaat om 9 en 49 loontrekkende werknemers; 

− de wetgeving betreffende de grootte van de bedrijven is enkel van toepassing op de 
ondernemingen met een rechtspersoonlijkheid en niet op de “zelfstandigen als 
natuurlijke personen”. Welnu, deze zijn aanwezig in de statistieken van deze sectie.  

E. Sectie en afdeling NACE-BEL (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk om de ondernemingen te klasseren op basis van het type 
economische activiteit dat ze uitoefenen. De ondernemingen worden hier ingedeeld volgens de 
nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het gaat om de Belgische versie, herzien in 2008, van de 
Europese statistische nomenclatuur van de NACE-activiteiten.  

De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 994; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

Indien een onderneming verschillende economische activiteiten uitoefent die geklasseerd 
zouden moeten worden in verschillende categorieën NACE-BEL, dan stemt de activiteitencode 
NACE-BEL die haar wordt toegekend overeen met de hoofdactiviteit, namelijk de activiteit die 
het grootste deel van de toegevoegde waarde van de onderneming genereert.  

Bij gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde voor de verschillende activiteiten wordt 
de hoofdactiviteit bepaald op basis van een van de volgende vervangingscriteria: 

− de gegenereerde omzet per activiteit; 

− de loonmassa per activiteit; 

                                                
4 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
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− het aantal toegewezen personen per activiteit; 

− de gespendeerde werkuren per activiteit.  

De hoofdactiviteit van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van een methode 
die “van hoog naar laag” genoemd wordt. Volgens deze methode gaat men achtereenvolgens 
over tot: 

− de identificatie van de hoofdsectie binnen de gedekte secties; 

− de identificatie van de hoofdafdeling binnen de afdelingen aanwezig binnen de 
hoofdsectie; 

− de identificatie van de hoofdgroep binnen de groepen aanwezig binnen de 
hoofdafdeling; 

− de identificatie van de hoofdklasse binnen de klassen aanwezig binnen de hoofdgroep; 

− de identificatie van de belangrijkste subklasse binnen de subklassen aanwezig binnen 
de hoofdklasse; 

De hoofdactiviteit is de activiteit van de belangrijkste subklasse, ook al genereert deze minder 
toegevoegde waarde dan een of meerdere andere subklassen van de onderneming, die terzijde 
geschoven worden volgens de methode “van hoog naar laag”. Behalve met deze methode moet 
ook rekening gehouden worden met bepaalde classificatieregels die eigen zijn aan bepaalde 
secties, zoals die van de handel5. 

Hoewel de tabellen van deze sectie enkel een classificatie van de ondernemingen volgens de 
sectie en/of de afdeling voorstellen, zijn deze gegevens beschikbaar tot op het meest 
gedetailleerde niveau, namelijk de subklasse. Deze gegevens kunnen rechtstreeks gevonden 
worden op de website van Statbel of ze kunnen op uitdrukkelijke aanvraag geleverd worden 
door het BISA. 

2.4 Publicatieperiode en -frequentie 

Sinds 2016 publiceert Statbel ergens rond september de jaarlijkse gegevens over de btw-
plichtige ondernemingen. De cijfers hebben betrekking op de situatie waargenomen op 31 
december van het voorgaande jaar. De tabellen van het BISA worden doorgaans bijgewerkt in 
de loop van de herfst. 

2.5 Interpretatie van de gegevens 

De statistieken over de btw-plichtige ondernemingen geven eigenschappen en beperkingen 
waar verplicht rekening mee moet worden gehouden voor de analyse van het 
ondernemingsweefsel en de evolutie ervan. 

                                                
5 Voor meer informatie over de classificatiemethode per activiteit kunt u volgend document raadplegen: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf 
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Het grootste voordeel van deze gegevensbron ten opzichte van de bronnen die de 
vestigingseenheden behandelen (zie 3) is dat ze rekening houdt met de ondernemingen die 
geen loontrekkenden aangeven bij de RSZ, zoals zelfstandigen onder de vorm van natuurlijke 
personen of zelfstandigen die een BVBA hebben opgericht. De dekking van de economische 
agenten is vanuit dit standpunt dus vollediger. We merken trouwens op dat deze 
ondernemingen zonder loontrekkenden de grote meerderheid van de btw-plichtigen 
vertegenwoordigen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren ze net als in België eind 2017 
goed voor 80% van alle ondernemingen. Hun belang op het niveau van de globale economische 
activiteit (gemeten op basis van de omzet of de toegevoegde waarde bijvoorbeeld) is echter 
veel kleiner6. 

Bovendien vloeien twee beperkingen voort uit het feit dat de statistieken over de btw-plichtige 
ondernemingen de legale eenheid als statistische eenheid gebruiken. 

− Het aantal ondernemingen wordt overschat ten opzichte van het aantal dat zou 
resulteren uit het gebruik van de definitie van de onderneming die onder andere Eurostat 
promoot. Sommige juridische eenheden die in de statistieken elk voor een onderneming 
tellen zouden immers gegroepeerd moeten worden in een enkele eenheid gezien de 
banden (organisatorisch of financieel bijvoorbeeld) die hen verenigen. 

− Deze statistieken kunnen een vervalst beeld geven van de ondernemingen en van de 
plaats waar ze hun activiteiten echt uitoefenen, want er wordt enkel rekening gehouden 
met het adres van de legale eenheid om ze te lokaliseren. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
dat een bedrijf met meer dan duizend loontrekkenden geklasseerd wordt in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest terwijl in werkelijkheid slechts een beperkt aantal mensen 
effectief in dit gewest werkt.  

De gevolgen van de keuze om enkel de btw-plichtige ondernemingen op te nemen in de KBO 
om deze statistieken te maken zijn van uiteenlopende aard. 

In eerste instantie laat dit toe om de ondernemingen die niet meer echt actief zijn maar nog 
steeds in de KBO staan ter zijde te schuiven. Volgens Statbel is de hoedanigheid van btw-
plichtige immers een vrij betrouwbare garantie dat een onderneming nog steeds activiteiten 
uitoefent, en dit in tegenstelling tot de aanwezigheid van de onderneming in de KBO.  

Bovendien laat dit ook toe om een aantal organisaties te weren die men doorgaans niet 
verwacht onder de term “ondernemingen”. Het gaat onder andere om overheidsdiensten, 
publieke scholen of bepaalde spelers binnen het domein van het sociale, de gezondheid en de 
cultuur, die allemaal vrijgesteld zijn van btw (zie 2.2). De meeste van de ondernemingen in deze 
statistieken zijn dus privéondernemingen die voornamelijk actief zijn binnen de zogenaamde 
marktsectoren. 

                                                
6 Met de hierover door Eurostat gepubliceerde cijfers is het niet mogelijk om de ondernemingen met 0 
loontrekkenden te isoleren van de ondernemingen met 1 tot 9 loontrekkenden, maar de ondernemingen van de 
categorie 0-9 loontrekkenden waren in 2016 al slechts goed voor minder dan 25% van de omzet en van de 
toegevoegde waarde van België (bron: Eurostat - structurele statistieken over de ondernemingen). 
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Omgekeerd, maar nog steeds als gevolg van activiteiten vrijgesteld van btw, wordt het aantal 
ondernemingen dat actief is binnen bepaalde sectoren van de markteconomie sterk onderschat. 
Het gaat dan met name om de sectoren gekoppeld aan de financiële, vastgoed- en 
verzekeringsactiviteiten. De gevolgen voor de cijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
zijn hier bijzonder groot, aangezien de ondernemingen van deze sectoren er sterk 
vertegenwoordigd zijn zonder dat dit blijkt uit de statistieken. 

Ten slotte leiden de wetswijzigingen die werden doorgevoerd in het wetboek inzake btw tot 
reeksbreuken waar verplicht rekening mee moet worden gehouden voor de analyse van de 
evolutie van het aantal ondernemingen. Van deze wijzigingen noemen we de volgende 
voorbeelden:  

− Sinds 1 januari 2012 zijn de activiteiten van deurwaarders en notarissen niet langer 
vrijgesteld van btw. Het aantal ondernemingen waargenomen in de activiteitensector “69 
- Juridische en boekhoudkundige activiteiten” kende in 2012 dus een artificiële stijging. 
Het gaat immers niet om nieuwe ondernemingen, aangezien ze in de meeste gevallen 
hun activiteiten voordien reeds uitoefenden zonder in deze statistieken te verschijnen. 

− Hetzelfde probleem wordt ook waargenomen voor het jaar 2014 voor de advocaten, met 
een nog veel grotere impact. De meeste van hun activiteiten, die voordien vrijgesteld 
waren van btw, zijn nu onderworpen aan de btw. Ook hier gaat het om de 
activiteitensector “69 - juridische en boekhoudkundige activiteiten”. 

− Sinds de omzetting naar Belgische recht van de principes van een Europese richtlijn die 
de belasting van bepaalde diensten voorziet wanneer een deel ervan wordt gepresteerd 
op het Belgisch grondgebied, is het aantal in het buitenland gevestigde ondernemingen 
aanzienlijk toegenomen. Dit gebeurde voornamelijk sinds 2013, met name binnen de 
sector van het personenvervoer. 
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3. LOKALE VESTIGINGSEENHEDEN 

3.1 Voorstelling van de gegevensbronnen 

De tabellen van deze sectie (tabellen 8.2.2) worden opgesteld op basis van de statistieken 
geproduceerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) met betrekking tot de verdeling 
van de werkposten per werkplaats. Deze statistieken worden soms ook “gedecentraliseerde 
statistieken” genoemd. 

De RSZ speelt een sleutelrol binnen het socialezekerheidsstelsel in België. Zo is de dienst 
belast met het ontvangen, beheren en verdelen van de socialezekerheidsbijdragen die door de 
werkgevers worden betaald bij elke verloning van werknemers. Deze bijdragen bestaan 
enerzijds uit werkgeversbijdragen en anderzijds uit persoonlijke bijdragen van werknemers. 

Om het bedrag van deze bijdragen te bepalen, moet elke werkgever een driemaandelijkse 
aangifte indienen bij de RSZ, de multifunctionele aangifte (DmfA). Deze heeft betrekking op de 
verloning en prestaties van zijn werknemers. 

Voor sommige werknemers die onderworpen zijn aan een specifiek sociale-zekerheidsregime7 
worden de inzameling van de multifunctionele aangiftes en het beheer van de bijdragen voor 
de zeelieden van de koopvaardij toevertrouwd aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeelieden. 

Aan de hand van de gegevens die dankzij de multifunctionele aangiftes werden verzameld, 
publiceert de RSZ periodiek verschillende statistieken, met name over werk in loondienst en 
werkgevers. Een van deze reeksen statistieken heeft met name betrekking op de indeling van 
de werknemers volgens hun plaats van tewerkstelling. Deze zogenaamde “gedecentraliseerde” 
statistieken geven een duidelijker beeld van de realiteit van de tewerkstelling op een lokaal 
niveau. Ze geven ook informatie over het aantal werkplaatsen – de lokale vestigingseenheden 
(zie 3.2) – en sommige van hun kenmerken. Het is deze informatie over de lokale 
vestigingseenheden die wordt voorgesteld in de tabellen van deze sectie.  

3.2 Inhoud van de tabellen 

De statistische basiseenheid van de tabellen van deze sectie is de lokale vestigingseenheid 
(ook wel “lokale eenheid” of “vestigingseenheid” genoemd). Alle lokale vestigingseenheden 
hangen af van een werkgever. 

A. De lokale vestigingseenheid 

Een onderneming die personeel tewerkstelt kan op een enkele plek gevestigd zijn of beschikken 
over verschillende plaatsen waar de werknemers een activiteit uitoefenen. Een lokale 

                                                
7 Sinds 1 januari 2017 is de RSZ gefusioneerd met DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels). 
De RSZ staat voortaan ook in voor de inning van de sociale bijdragen van de werknemers van de provinciale en 
gemeentebesturen, van de OCMW ’s, de intercomunales en andere lokale openbare instellingen die genoemd 
worden in de wetteksten.  
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vestigingseenheid is dus een plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een 
adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit 
wordt uitgeoefend. Het gaat bijvoorbeeld om een atelier, een verkooppunt, een kantoor, een 
bestuur, een zetel, een agentschap, een filiaal … 

Alle lokale vestigingseenheden werden niet systematisch meegeteld in de tabellen van deze 
sectie. Opdat dit wel zou gebeuren, moet er minstens één werknemer tewerkgesteld en 
aangegeven zijn door de werkgever op 31 december van het jaar. 

Het begrip tewerkgestelde werknemer op 31 december betreft de volgende werknemers: 

− zij die op die datum aanwezig zijn op het werk; 

− diegenen waarvan de arbeidsovereenkomst werd opgeschort maar niet verbroken 
(ziekte, ongeval, bevallingsrust, oproep legerdienst); 

− zij die op die datum afwezig zijn op het werk (verlof, staking, gedeeltelijke of accidentele 
werkloosheid, al dan niet gerechtvaardigde afwezigheid). 

De werknemers die hun loopbaan volledig hebben onderbroken of die hun beroepsactiviteiten 
volledig hebben opgeschort in het kader van het “tijdskrediet” worden echter niet meegerekend. 

B. De werkgever 

Een werkgever is een natuurlijke of rechtspersoon die een of meerdere werknemers die 
onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden aangeeft bij de RSZ of het 
HVKZ8 (zie 3.1). 

De werkgevers kunnen dus van verschillende aard zijn, bijvoorbeeld een privébedrijf, een 
natuurlijke persoon, een vereniging zonder winstoogmerk, een organisatie naar publiek recht 
zoals een bestuur of een overheidsdienst. 

Een loontrekkende werknemer is onderworpen aan de sociale zekerheid indien hij “prestaties 
levert in uitvoering van een arbeidsovereenkomst of modaliteiten gelijkaardig aan een 
arbeidsovereenkomst (onder andere het statuut voor de ambtenaren van de 
overheidsdiensten)”9. 

De gedecentraliseerde statistieken van de RSZ die voorgesteld worden in de tabellen van deze 
sectie dekken dus een heel breed waarnemingsveld, gaande van: 

− de zelfstandige onder de vorm van een natuurlijke persoon die een loontrekkende heeft 
aangeworven;  

− tot de multinationals die duizenden mensen tewerkstellen op verschillende sites; 

− over de overheidsdiensten en de scholen. 

                                                
8 De werkgevers vallend onder het HVKZ worden echter niet meegerekend in de statistieken die worden 
weergegeven in de tabellen van deze sectie. 
9 RSZ, Werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid, verdeeld per werkplaats: gegevens van 30 juni 2015, 
p.7 
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C. Specifieke eigenschappen 

Doorgaans stemt een lokale vestigingseenheid in de statistieken van de RSZ overeen met een 
vestigingseenheid die geregistreerd staat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie 2.2). 
Op dezelfde manier stemt een werkgever voor de RSZ doorgaans overeen met een legale 
eenheid (onderneming) in de KBO. 
Sommige werkgevers kunnen echter werknemers aangeven in België zonder te beschikken 
over een vestigingseenheid die ingeschreven werd in de KBO. Het gaat dan om werkgevers 
van huispersoneel of buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België. De RSZ kent elk 
van deze werkgevers minstens een lokale eenheid toe die wordt opgenomen in haar statistieken 
en dus in de tabellen van deze sectie. 

Sommige werknemers hebben geen vaste werkpost of ze werken van thuis uit. De lokale 
eenheid waaraan ze zijn gekoppeld, stemt in dat geval overeen met de hoofdzetel die hen hun 
instructies geeft. 

Uitzendkrachten worden toegewezen aan het uitzendkantoor dat hen tewerkstelt en niet aan de 
onderneming waar ze hun prestaties leveren. 

3.3 Classificatiecriteria 

De tabellen van deze sectie tonen de indeling van de lokale vestigingseenheden op basis van 
verschillende criteria: jaar, geografische ligging, grootteklasse, sector (privé of publiek) evenals 
de sectie en afdeling volgens NACE-BEL (2008). 

A. Jaar 

Alle statistieken in de tabellen van deze sectie worden per jaar gepubliceerd. Het aantal lokale 
vestigingseenheden voor een bepaald jaar stemt overeen met het aantal lokale eenheden met 
minstens één tewerkgestelde loontrekkende werknemer die door de werkgever werd 
aangegeven op 31 december van dat jaar. 

De gedecentraliseerde statistieken worden al sinds 1969 opgesteld door de RSZ. Sindsdien 
hebben zich echter heel wat veranderingen voorgedaan waardoor het moeilijk is om gegevens 
te vergelijken doorheen de tijd. De laatste grote verandering vond plaats in 2008 met de 
invoering van de nieuwe versie van de activiteitennomenclatuur NACE-BEL. De statistieken 
voor 2007 werden door de RSZ aangepast aan deze nieuwe nomenclatuur, maar dat geldt niet 
voor de voorgaande jaren. Naargelang het geval omvatten de tabellen van het BISA dus of het 
recentste beschikbare jaar, of de periode gaande van 2007 tot het recentste beschikbare jaar. 

B. Geografische plaatsbepaling 

De geografische plaatsbepaling van de lokale vestigingseenheden gebeurt op basis van het 
adres vermeld in de KBO op 31 december.  

In de tabellen van het BISA worden twee detailniveaus voorgesteld: gewesten en gemeenten. 
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Sommige werkgevers hebben geen lokale eenheid die in de KBO geregistreerd staat, zoals 
onder andere:  

− werkgevers van huispersoneel: het adres van de werkgever wordt gebruikt als adres 
van de lokale eenheid; 

− buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België: er wordt een beperkte indicatie 
gevraagd in de multifunctionele aangifte (DmfA). Zo kan de vestigingseenheid 
geklasseerd worden in een van de drie gewesten van het land of in de Duitstalige 
gemeenschap. Voor de preciezere geografische niveaus, bijvoorbeeld gemeentelijk, 
worden deze lokale eenheden sinds 2014 geklasseerd in een categorie “onbepaald”. 
Voordien werd hen een locatie toegewezen op basis van het adres van een 
vertegenwoordiger (sociaal secretariaat, boekhouder, enz.). 

C. Grootteklasse 

De grootteklasse van een lokale vestigingseenheid wordt bepaald door het aantal 
tewerkgestelde werknemers op 31 december van het jaar. 

Er worden negen klassen voorgesteld, van de kleinste (van 1 tot 4 werknemers) tot de grootste 
(1000 werknemers en meer). 

De grootteklasse betreft enkel de lokale eenheden en geeft geen informatie over het aantal 
personen dat werkt voor een werkgever. Deze gedecentraliseerde statistieken kunnen dus nooit 
gebruikt worden om de ondernemingen te bestuderen door ze te verdelen op basis van de 
gebruikelijke categorieën van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO), grote 
ondernemingen, enz. Het aantal kleine en middelgrote ondernemingen zou immers sterk 
overschat worden aangezien de grote ondernemingen die personeel tewerkstellen op 
verschillende sites er verdeeld in kleinere lokale eenheden in worden opgenomen. 

D. Sector (privé of publiek) 

Met dit criterium is het mogelijk om de lokale eenheden te klasseren op basis van het 
onderscheid tussen privésector en publieke sector. Dankzij dit onderscheid kunnen de 
ondernemingen ingedeeld worden in twee categorieën:  

− De privésector, die de ondernemingen omvat waar de publieke overheden10 niet of 
weinig interveniëren. 

− De publieke sector, die de ondernemingen omvat die voornamelijk gecontroleerd 
worden door de publieke overheden. 

Om te bepalen in welke sector een lokale vestigingseenheid geklasseerd wordt, begint de RSZ 
met de sector te bepalen van de werkgever waarvan de eenheid afhangt. Hiervoor baseert ze 
zich doorgaans op de juridische vorm van de werkgever. Zo wordt een organisatie naar publiek 
                                                

10 In België dekt dit begrip de Federale Staat, de gefedereerde eenheden (gewesten en gemeenschappen), de 
provincies en de gemeenten. 
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recht bijvoorbeeld automatisch geklasseerd binnen de publieke sector terwijl een naamloze 
vennootschap (nv) binnen de privésector geklasseerd wordt. De lokale vestigingseenheden 
worden daarna meestal geklasseerd binnen de sector die werd vastgesteld voor de werkgever 
waarvan ze afhangen. 

Er zijn echter een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld: 

− Het onderwijs dat georganiseerd en/of gesubsidieerd wordt door de overheid wordt 
grotendeels geïntegreerd in de publieke sector, ook al zijn de werkgevers in sommige 
gevallen vzw’s (privésector). Hier wordt dan rekening gehouden met de “publieke11” 
functie van de werkgever12. 

− Bepaalde lokale eenheden kunnen soms geklasseerd worden binnen een andere sector 
dan de sector van de werkgever. Dat is met name het geval voor de lokale eenheden 
die afhangen van een overheid die vrij onderwijs organiseert en waar ze secundaire 
activiteiten organiseren die geklasseerd moeten worden binnen de privésector, 
bijvoorbeeld medische activiteiten binnen een universitair ziekenhuis. 

E. Sectie en afdeling NACE-BEL (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk om de lokale vestigingseenheden te klasseren op basis van de 
hoofdactiviteit die er uitgeoefend wordt. De lokale eenheden worden ingedeeld volgens de 
nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het gaat om de Belgische versie, herzien in 2008, van de 
Europese statistische nomenclatuur van de NACE-activiteiten. 

De hoofdactiviteit van een lokale eenheid is doorgaans dezelfde als die van de werkgever waar 
ze van afhangt. De hoofdactiviteit van de werkgever wordt bepaald als zijnde de activiteit die 
het grootste aandeel van de omzet genereert of, bij gebrek daaraan, de activiteit die het grootste 
aantal werknemers telt. 

In sommige gevallen kan de hoofdactiviteit van een lokale vestigingseenheid verschillen van de 
hoofdactiviteit van de werkgever waarvan ze afhangt. Daarvoor moet de activiteit die 
uitgeoefend wordt binnen deze lokale eenheid een “secundaire” activiteit van de werkgever zijn 
en geen activiteit ter “ondersteuning” van de hoofdactiviteit. Bijvoorbeeld, een vzw die tegelijk 
een rusthuis en een beschutte werkplaats beheert op verschillende sites, zal bestaan uit twee 
lokale eenheden, die elk in een andere activiteitensector geklasseerd worden. Omgekeerd 
wordt de administratieve zetel van een bedrijf dat chemische producten produceert geklasseerd 
binnen dezelfde activiteitensector als de lokale eenheid waar het productieproces plaatsvindt. 

De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

                                                
11 Beschouwd als vallend onder de overheidsdienst 
12 Het vrij gesubsidieerd onderwijs (privé), dat een dienst verleent aan de gemeenschap, kan geassimileerd 
worden met het officiële onderwijs (publiek).  
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− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 9913; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

De tabellen op de website van het BISA stellen enkel een verdeling van de ondernemingen voor 
op basis van de sectie en/of de afdeling van de activiteit. Voor de gewesten en provincies zijn 
deze gegevens echter beschikbaar tot op het meest gedetailleerde niveau, namelijk de 
subklasse. Voor de gemeenten zijn ze beschikbaar tot het niveau van de groepen. Deze meer 
gedetailleerde gegevens kunnen door het BISA geleverd worden na uitdrukkelijke aanvraag. 

3.4 Publicatieperiode en -frequentie 

Sinds 2017 publiceert de RSZ de gedecentraliseerde statistieken op trimestriële basis. De 
jaarlijkse gegevens die door het BISA worden gepubliceerd, zijn die van het vierde kwartaal en 
verschijnen ieder jaar in de loop van het voorjaar. De cijfers hebben betrekking op de situatie 
waargenomen op 31 december van het jaar “y-2” (bijvoorbeeld in de lente van 2017 worden de 
gegevens van 31 december 2015 gepubliceerd). 

3.5 Interpretatie van de gegevens 

Zoals de naam al aangeeft, hebben de statistieken van deze sectie betrekking op de lokale 
vestigingseenheden. De vermelde cijfers stemmen dus niet overeen met aantallen 
ondernemingen maar wel met aantallen lokale eenheden, d.w.z. plaatsen waar de activiteiten 
van de ondernemingen uitgeoefend worden. Deze statistieken kunnen dus in geen geval dienen 
voor analyses over het aantal ondernemingen en hun eigenschappen, in het bijzonder hun 
omvang op basis van het aantal werknemers. 

De statistieken over de lokale vestigingseenheden beschikken trouwens over eigenschappen 
en beperkingen waar essentieel rekening mee gehouden moet worden bij het gebruik ervan. 

A. Voordelen 

Het grootste voordeel van deze gegevensbron ten opzichte van de bron die de btw-plichtigen 
behandelt (zie 2), is dat ze betere informatie geeft over de plaats waar de activiteiten van de 
ondernemingen werkelijk uitgeoefend worden. In de statistieken over de btw-plichtigen worden 
de verschillende vestigingen die een onderneming kan hebben, gegroepeerd in een enkele 
eenheid, die gelokaliseerd wordt op het adres van de legale eenheid van de onderneming. In 

                                                
13 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
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de gedecentraliseerde statistieken van de RSZ tellen de verschillende vestigingen elk voor een 
eenheid en ze worden gelokaliseerd op hun reële adres. 

Nog een voordeel vloeit voort uit het feit dat de ondernemingen die niet btw-plichtig zijn maar 
die loontrekkende werknemers tewerkstellen weldegelijk aanwezig zijn in de statistieken van de 
RSZ. Het probleem van de activiteitensectoren die slecht vertegenwoordigd zijn in de 
statistieken over de btw-plichtigen (financiële, vastgoed- en verzekeringsactiviteiten) stelt zich 
niet met de statistieken van de RSZ. 

B. Beperkingen 

Deze statistieken omvatten de meeste werkgevers van loontrekkende werknemers; welnu, 
sommige van hen maken geen deel uit van wat doorgaans begrepen worden onder de term 
“onderneming”. Daarbij wordt immers rekening gehouden met de openbare besturen of scholen, 
bijvoorbeeld. Het is echter mogelijk om dit probleem te voorkomen door enkel rekening te 
houden met de lokale vestigingseenheden die door de RSZ geklasseerd worden binnen de 
privésector. 

Een andere beperking van deze statistieken van de RSZ heeft te maken met het feit dat ze 
enkel betrekking hebben op de werkgevers van loontrekkende werknemers. Dit betekent dat de 
zelfstandigen die geen loontrekkende werknemers tewerkstellen niet zijn opgenomen in de 
tabellen van deze sectie. Welnu, zij vertegenwoordigen een groot deel van het 
ondernemingsweefsel, zowel in Brussel als in België (zie 2.5). 

C. Breuken in de reeks 

Ten slotte kunnen wetswijzigingen en administratieve veranderingen gekoppeld aan de aangifte 
door de werkgevers van de prestaties van hun loontrekkende werknemers breuken genereren 
in de reeks. Sommige evoluties die waargenomen worden in de cijfers moeten dus in die zin 
geïnterpreteerd worden. We noemen onder andere de volgende veranderingen: 

− Een wijziging in de aangiftes van de werkgevers van de publieke sector heeft het sinds 
2011 mogelijk gemaakt om sommige van hen opnieuw te klasseren binnen de 
privésector en omgekeerd. Hoewel deze veranderingen voornamelijk zichtbaar zijn in 
de statistieken over het aantal loontrekkende werknemers, zijn sommige lokale 
vestigingseenheden tussen 2010 en 2011 ook van sector veranderd. Het gaat vooral 
om het domein van het onderwijs en bepaalde universitaire ziekenhuizen. 

− Als gevolg van wijzigingen naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden 
bepaalde voordelen die toegekend werden aan de werkgevers geregionaliseerd vanaf 
het derde trimester van 2014. Sindsdien zijn alle werkgevers verplicht om al hun lokale 
vestigingseenheden en de werknemers die eraan toegewezen werden precies aan te 
geven. Er worden systematisch formele controles uitgevoerd en onjuiste aangiften 
kunnen gesanctioneerd worden met een verlies van rechten op verminderingen. 
Voordien waren enkel de werkgevers met meerdere lokale eenheden onderworpen aan 
deze verplichting en er werd geen enkele controle uitgeoefend, want deze informatie 
diende enkel voor statistische doeleinden. Het resultaat van deze wijzigingen is een 
verhoging van het aantal lokale vestigingseenheden ten opzichte van 2013. 
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4. DEMOGRAFISCHE BEWEGINGEN VAN DE ONDERNEMINGEN 

De evolutie van het aantal actieve ondernemingen op een grondgebied wordt verklaard door de 
demografische bewegingen van de ondernemingen. Deze bewegingen stemmen overeen met 
bepaalde gebeurtenissen die het leven van de ondernemingen kenmerken: de oprichting van 
de onderneming, de eventuele verhuizingen en het einde of de stopzetting van de activiteiten. 

De tabellen van deze sectie (tabellen 8.2.3) geven statistieken weer voor drie types van 
bewegingen:  

− de oprichtingen van ondernemingen; 

− de stopzettingen van ondernemingen; 

− de migraties van ondernemingen; 

− en de faillissementen van ondernemingen. 

De twee eerste betreffen enkel de btw-plichtige ondernemingen en ze zijn afkomstig van 
dezelfde gegevensbron als de statistieken van de sectie « 2. Btw-plichtige ondernemingen ». 
De laatste betreft de ondernemingen onderworpen aan de wet op het faillissement en ze wordt 
vastgesteld op basis van een aparte bron. 

4.1 Oprichtingen van ondernemingen 

A. Voorstelling van de gegevensbronnen 

De statistieken over de oprichtingen van ondernemingen zijn afkomstig van de 
gegevensbanken over de btw-plichtige ondernemingen, gemaakt door Statbel (Algemene 
Directie Statistiek – Statistics Belgium). Ze werden opgesteld op basis van de inhoud van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze laatste is een administratief register, beheerd 
door de FOD Economie, met alle identificatiegegevens van de ondernemingen die activiteiten 
uitoefenen in België. Ze werd opgericht op basis van de wet van 16 januari 2003 en ze is, 
overeenkomstig het principe van de unieke inzameling van de gegevens, bedoeld om de 
administratieve procedures van de ondernemingen te vereenvoudigen. 

De tabellen van het BISA over de oprichtingen van ondernemingen omvatten enkel de 
informatie afkomstig van de gegevensbanken met betrekking tot de jaarevolutie van het aantal 
btw-plichtige ondernemingen. Statistieken over de maandevolutie van deze ondernemingen 
worden eveneens gepubliceerd door Statbel, maar dan met minder gedetailleerde 
classificatiecriteria. Deze worden niet gebruikt in de tabellen van de website van het BISA. Ze 
zijn echter wel verkrijgbaar op aanvraag via e-mail (bisa@perspective.brussels). 
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B. Inhoud van de tabellen 

Het aantal oprichtingen van ondernemingen voorgesteld in de tabellen van deze sectie stemt 
overeen met het aantal btw-plichtige juridische eenheden (zie 2.2) in de KBO op 31 december 
van een jaar, en die daar op 31 december van het vorige jaar nog niet instonden. Het aantal 
oprichtingen wordt dus bepaald door de toestand van de KBO op 31 december van twee 
opeenvolgende jaren te vergelijken. 

Dit betekent dat alle ondernemingen worden meegeteld die btw-plichtig geworden zijn in de 
KBO tijdens een jaar en die dit op het einde van het jaar nog altijd zijn. Het gaat dus om: 

− nieuwe ondernemingen die voor het eerst een btw-identificatie hebben gekregen; 

− reeds bestaande ondernemingen die eerder nog geen btw-identificatienummer hadden 
(bijvoorbeeld omdat ze nog niet gestart waren met hun activiteiten of omdat ze 
vrijgesteld waren van btw); 

− ondernemingen die hun btw-plicht in de KBO tijdelijk kwijt waren en deze hebben 
teruggekregen. 

De term “oprichting” van een onderneming moet hier dus voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

De statistieken over de oprichtingen van ondernemingen, door het BISA gepubliceerd in zijn 
tabellen, zijn exclusief afkomstig van de “jaarlijkse” statistieken gepubliceerd door Statbel. De 
methode die gebruikt wordt om de “maandelijkse” statistieken te produceren is helemaal anders, 
aangezien ze exhaustief rekening houdt met alle in de loop van een jaar btw-plichtig geworden 
ondernemingen. Er kan dus geen enkele vergelijking gemaakt worden tussen deze twee types 
van statistieken. De methode die gebruikt wordt voor de “jaarlijkse” statistieken geniet hier de 
voorkeur, want deze laat toe de ondernemingen  die louter om administratieve redenen btw-
plichtig geworden zijn, terzijde te schuiven. 

C. Classificatiecriteria 

De tabellen van deze sectie tonen het aantal oprichtingen van ondernemingen door ze te 
klasseren op basis van verschillende criteria14 : jaar, juridische vorm, geografische ligging, 
grootteklasse en sectie en afdeling volgens NACE-BEL (2008). 

• Jaar 

Alle statistieken in de tabellen van deze sectie worden per jaar gepubliceerd. Het aantal 
oprichtingen van ondernemingen voor een bepaald jaar stemt overeen met het aantal 
ondernemingen met de status btw-plichtig in de KBO op 31 december van dat jaar die er op 31 
december van het voorgaande jaar nog niet instonden. 

De jaarlijkse statistische reeksen voor de btw-plichtige ondernemingen die gepubliceerd worden 
door Statbel op basis van de gegevens van de KBO gaan van start in 2008. Naargelang het 

                                                
14 De classificaties volgens de grootteklasse zijn ook beschikbaar in de gegevensbanken van Statbel, maar deze 
criteria worden momenteel niet gebruikt in de tabellen van het BISA. 
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geval omvatten de tabellen van het BISA dus of het recentste beschikbare jaar, of de periode 
gaande van 2008 tot het recentst beschikbare jaar. 

Een analoge gegevensbank is eveneens beschikbaar bij Statbel voor de jaren 2003 tot 2007, 
maar de bron van deze gegevens is een andere en de beschikbare classificatiecriteria 
verschillen op verschillende punten waardoor vergelijkingen moeilijk worden. Deze gegevens 
worden dus niet weergegeven in de tabellen van de website van het BISA. 

• Juridische vorm 

Met dit criterium is het mogelijk om de btw-plichtige ondernemingen te klasseren in 
verschillende categorieën naargelang hun juridische vorm en deze informatie is afkomstig van 
de KBO.  

De tabellen van deze sectie omvatten onder andere de meest voorkomende juridische vormen, 
zoals:  

− natuurlijke persoon; 

− vennootschap onder firma (vof) of gewone commanditaire vennootschap (gcv); 

− naamloze vennootschap (nv) of commanditaire vennootschap op aandelen (cva); 

− besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba); 

− coöperatieve vennootschap (cv); 

− vereniging zonder winstoogmerk (vzw); 

− enz. 

De oprichter van een onderneming mag de juridische vorm die het best past bij de situatie van 
de onderneming vrij kiezen, al dan niet met de hulp van experts (boekhouders, notarissen, enz.). 
Deze keuze moet onder andere rekening houden met:  

− de aard van de activiteiten; 

− de middelen van de onderneming; 

− de wettelijke criteria, zoals het startkapitaal (minstens 61.500 € om een nv op te richten) 
of de noodzaak om verschillende oprichters te hebben in het kader van een oprichting 
van een cv (minstens drie).  

Bij de oprichting van een onderneming kiezen de meeste ondernemers ervoor om hun activiteit 
uit te oefenen als natuurlijke persoon terwijl anderen hun activiteit uitoefenen als rechtspersoon 
(waardoor een onderscheid gemaakt wordt tussen het privévermogen en dat van het bedrijf).  

 

 

De juridische vorm van een onderneming kan evolueren tijdens de periode waarin de 
onderneming actief is, met name:  
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− door een overgang van natuurlijke persoon naar rechtspersoon, wat de oprichting van 
een nieuwe onderneming impliceert (verwerving van een nieuw nummer als 
rechtspersoon) en doorgaans de schrapping van een ander nummer (schrapping van 
het nummer dat gekregen werd als natuurlijke persoon); 

− door een verandering van juridische vorm in het kader van de rechtspersoon (overgang 
van een bvba naar een nv), zonder wijziging van het vooraf gekregen 
ondernemingsnummer.  

• Geografische plaatsbepaling 

De geografische plaatsbepaling van de btw-plichtige ondernemingen in de KBO gebeurt op 
basis van het adres van de legale eenheid vermeld in de KBO op 31 december van het jaar15. 

In het geval van ondernemingen bestaande uit verschillende vestigingseenheden wordt enkel 
rekening gehouden met het adres van de legale eenheid (doorgaans de maatschappelijke zetel 
voor rechtspersonen en de woonplaats voor natuurlijke personen), en dit zelfs wanneer de 
meeste activiteiten van de onderneming elders uitgeoefend worden. 

Er zijn verschillende detailniveaus beschikbaar: gewesten, provincies, arrondissementen en 
gemeenten16. 

De ondernemingen waarvan het adres niet geregistreerd staat in de KBO, worden ingedeeld in 
de categorie “Locatie onbekend”. 

De in België btw-plichtig geworden ondernemingen waarvan het adres van de legale eenheid 
zich in het buitenland bevindt, worden ingedeeld in de categorie “Buitenland”. 

De oprichtingen van ondernemingen geklasseerd in de categorie “België” zijn enkel de 
ondernemingen waarvan het adres van de legale eenheid gekend is en zich bevindt in een van 
de drie gewesten van het land. Om het totaal aantal btw-plichtige geworden ondernemingen in 
België te kennen, volstaat het dus gewoon de categorieën “België”, “Buitenland” en “Locatie 
onbekend” op te tellen. 

• Sectie en afdeling NACE-BEL (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk de ondernemingen die btw-plichtig geworden zijn te klasseren 
op basis van het type economische activiteit dat ze uitoefenen. De ondernemingen worden hier 
ingedeeld volgens de nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het gaat om de Belgische versie, 
herzien in 2008, van de Europese statistische nomenclatuur van de NACE-activiteiten.  

De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

                                                
15 Indien een onderneming in de loop van het jaar van haar oprichting (of eigenlijk van haar onderwerping aan de 
btw) verhuisd is, dan geven deze statistieken geen enkele informatie over het oorspronkelijke adres, maar enkel 
over het adres op 31 december. 
16 Het gemeentelijke niveau is niet beschikbaar voor de gegevens ingedeeld per grootteklasse, uitgedrukt in 
aantal loontrekkenden. 
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− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 9917; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

Indien een onderneming verschillende economische activiteiten uitoefent die geklasseerd 
zouden moeten worden in verschillende categorieën NACE-BEL, dan stemt de activiteitencode 
NACE-BEL die haar wordt toegekend overeen met de hoofdactiviteit, namelijk de activiteit die 
het grootste deel van de toegevoegde waarde van de onderneming genereert. 

Bij gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde voor de verschillende activiteiten wordt 
de hoofdactiviteit bepaald op basis van een van de volgende vervangingscriteria: 

− de gegenereerde omzet per activiteit; 

− de loonmassa per activiteit; 

− het aantal toegewezen personen per activiteit; 

− de gespendeerde werkuren per activiteit.  

De hoofdactiviteit van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van een methode 
die “van hoog naar laag” genoemd wordt. Volgens deze methode gaat men achtereenvolgens 
over tot: 

− de identificatie van de hoofdsectie binnen de gedekte secties; 

− de identificatie van de hoofdafdeling binnen de afdelingen aanwezig binnen de 
hoofdsectie; 

− de identificatie van de hoofdgroep binnen de groepen aanwezig binnen de 
hoofdafdeling; 

− de identificatie van de hoofdklasse binnen de klassen aanwezig binnen de hoofdgroep; 

− de identificatie van de belangrijkste subklasse binnen de subklassen aanwezig binnen 
de hoofdklasse; 

De hoofdactiviteit is de activiteit van de belangrijkste subklasse, ook al genereert deze minder 
toegevoegde waarde dan een of meerdere andere subklassen van de onderneming, die terzijde 
geschoven worden volgens de methode “van hoog naar laag”. Behalve met deze methode moet 
ook rekening gehouden worden met bepaalde classificatieregels die eigen zijn aan bepaalde 
secties, zoals die van de handel18. 

                                                
17 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
18 Voor meer informatie over de classificatiemethode per activiteit kunt u volgend document raadplegen: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf 
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Hoewel de tabellen van deze sectie enkel een classificatie van de ondernemingen volgens de 
sectie en/of de afdeling voorstellen, zijn deze gegevens beschikbaar tot op het meest 
gedetailleerde niveau, namelijk de subklasse. Deze gegevens kunnen rechtstreeks gevonden 
worden op de website van Statbel of ze kunnen op uitdrukkelijke aanvraag geleverd worden 
door het BISA. 

D. Publicatieperiode en -frequentie 

Sinds 2016 publiceert Statbel ergens rond september de jaarlijkse gegevens over de 
oprichtingen van btw-plichtige ondernemingen. De cijfers hebben betrekking op de oprichtingen 
van het voorgaande jaar. Zo worden de cijfers over de oprichtingen van ondernemingen van 
2016 gepubliceerd in september 2017. De tabellen van het BISA worden doorgaans bijgewerkt 
in de loop van de herfst. 

E. Interpretatie van de gegevens 

De statistieken van deze sectie betreffen enkel de btw-plichtige ondernemingen. De meeste 
opmerkingen die gemaakt werden over de interpretatie van de statistieken over het aantal btw-
plichtige ondernemingen, zijn dus ook hier geldig (zie 2.5). 

Los van deze algemene opmerkingen, moeten de statistieken over de oprichtingen van 
ondernemingen geïnterpreteerd worden rekening houdend met het feit dat ze niet enkel nieuwe 
ondernemingen meetellen. Het is mogelijk dat er ondernemingen in verschijnen die reeds 
meerdere jaren bestonden. Dat is met name het geval: 

− voor ondernemingen die opnieuw btw-plichtig werden, nadat ze deze hoedanigheid al 
dan niet vrijwillig verloren waren; 

− Voor ondernemingen die btw-plichtig zijn moeten worden, omdat een wetswijziging in 
de wet betreffende de btw hun verplichtingen op dit punt heeft veranderd. 

Wat dit laatste voorbeeld betreft, merken we op dat er sprake is van een grote breuk in de reeks 
in deze statistieken voor het jaar 2014. Het aantal oprichtingen van ondernemingen was dat 
jaar bijzonder groot, want de hoofdactiviteiten van advocaten konden niet langer genieten van 
de btw-vrijstelling die ze voordien wel kregen. De meeste advocaten zagen zich genoodzaakt 
een btw-nummer aan te vragen bij de belastingdienst waardoor ze in de statistieken 
terechtkwamen als oprichtingen van ondernemingen. Nochtans ging het maar zelden om 
nieuwe ondernemingen.  

Dergelijke wetswijzigingen hebben vooral een impact op het aantal oprichtingen waargenomen 
tijdens het jaar waarin ze plaatsvinden. Dit cijfer kan dus nooit vergeleken worden met het aantal 
oprichtingen dat waargenomen werd voor de andere jaren. De statistieken van de jaren volgend 
op dat jaar van de wetswijziging worden er eveneens door beïnvloed aangezien elke 
beginnende advocaat bijvoorbeeld wordt meegeteld als een oprichting van een onderneming 
terwijl dit voordien niet het geval was. Nog steeds wat het voorbeeld van de advocaten betreft, 
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kunnen de statistieken over de oprichtingen van ondernemingen van 2015 en de volgende jaren 
niet vergeleken worden met die van 2013 en daarvoor. 

Ten slotte wijzen we er nog even op dat deze statistieken opgemaakt worden op basis van 
administratieve registers. Ze maken het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de 
“reële” oprichtingen van nieuwe ondernemingen en oprichtingen die bijvoorbeeld te maken 
hebben met het ontstaan van nieuwe legale eenheden als gevolg van de reorganisatie van 
reeds bestaande ondernemingen (opsplitsing in filialen, fusie …). 
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4.2 Stopzettingen van ondernemingen 

A. Voorstelling van de gegevensbronnen 

De statistieken over de stopzettingen van ondernemingen zijn afkomstig van de 
gegevensbanken over de btw-plichtige ondernemingen, gemaakt door Statbel (Algemene 
Directie Statistiek – Statistics Belgium). Ze werden opgesteld op basis van de inhoud van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Deze laatste is een administratief register, beheerd 
door de FOD Economie, met alle identificatiegegevens van de ondernemingen die activiteiten 
uitoefenen in België. Ze werd opgericht op basis van de wet van 16 januari 2003 en ze is, 
overeenkomstig het principe van de unieke inzameling van de gegevens, bedoeld om de 
administratieve procedures van de ondernemingen te vereenvoudigen. 

De tabellen van het BISA over de stopzettingen van ondernemingen omvatten enkel de 
informatie afkomstig van de gegevensbanken met betrekking tot de jaarevolutie van het aantal 
btw-plichtige ondernemingen. Statistieken over de maandevolutie van deze ondernemingen 
worden eveneens gepubliceerd door Statbel, maar dan met minder gedetailleerde 
classificatiecriteria. Deze worden niet gebruikt in de tabellen op de website van het BISA. Ze 
zijn echter wel verkrijgbaar op aanvraag via e-mail (bisa@perspective.brussels). 

B. Inhoud van de tabellen 

Het aantal stopzettingen van ondernemingen voorgesteld in de tabellen van deze sectie stemt 
overeen met het aantal btw-plichtige legale eenheden (zie 2.2) die niet langer in de KBO staan 
op 31 december van een jaar, terwijl ze er op 31 december van het vorige jaar wel nog 
instonden. Het aantal stopzettingen wordt dus bepaald door de toestand van de KBO op 31 
december van twee opeenvolgende jaren te vergelijken. 

Dit betekent dat alle ondernemingen die niet langer btw-plichtig zijn in de KBO tijdens een jaar 
terwijl ze dat op 31 december van het voorgaande jaar wel nog waren, worden meegeteld. Het 
gaat dus om: 

− ondernemingen die vrijwillig hun onderwerping aan de btw hebben stopgezet en die dus 
tijdelijk of definitief gestopt zijn met hun activiteiten die onderworpen waren aan de btw; 

− ondernemingen die vrijwillig, tijdelijk of definitief, al hun activiteiten hebben stopgezet; 

− ondernemingen die hun verplichtingen ten opzichte van de btw-administratie niet 
nakomen, bijvoorbeeld de regelmatige indiening van de btw-aangifte, en die dus 
geschrapt worden uit het register van btw-plichtigen. 

De term “stopzetting” van een onderneming moet hier dus voorzichtig geïnterpreteerd worden. 

De statistieken over de stopzettingen van ondernemingen, door het BISA gepubliceerd in deze 
tabellen, zijn exclusief afkomstig van de “jaarlijkse” statistieken gepubliceerd door Statbel. De 
methode die gebruikt wordt om de “maandelijkse” statistieken te produceren is helemaal anders, 
aangezien ze exhaustief rekening houdt met alle schrappingen uit het register van btw-

mailto:bisa@perspective.brussels
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plichtigen die waargenomen werden in de loop van het jaar. Er kan dus geen enkele vergelijking 
gemaakt worden tussen deze twee types van statistieken. De methode die gebruikt wordt voor 
de “jaarlijkse” statistieken geniet hier de voorkeur, want deze laat toe de stopzettingen die 
overeenstemmen met puur administratieve bewegingen terzijde te schuiven. 

C. Classificatiecriteria 

De tabellen van deze sectie tonen het aantal stopzettingen van ondernemingen door ze te 
klasseren op basis van verschillende criteria: jaar, juridische vorm, geografische ligging, 
grootteklasse en sectie en afdeling volgens NACE-BEL (2008). 

• Jaar 

Alle statistieken in de tabellen van deze sectie werden per jaar gepubliceerd. Het aantal 
stopzettingen van ondernemingen voor een jaar stemt overeen met het aantal ondernemingen 
dat zich niet langer in de KBO bevindt met de status btw-plichtig op 31 december van dat jaar 
en die er op 31 december van het voorgaande jaar wel nog instonden. 

De jaarlijkse statistische reeksen voor de btw-plichtige ondernemingen die gepubliceerd worden 
door Statbel op basis van de gegevens van de KBO gaan van start in 2008. Naargelang het 
geval omvatten de tabellen van het BISA dus of het recentst beschikbare jaar, of de periode 
gaande van 2008 tot het recentst beschikbare jaar. 

Een analoge gegevensbank is eveneens beschikbaar bij Statbel voor de jaren 2003 tot 2007 
maar de bron van deze gegevens is een andere en de beschikbare classificatiecriteria 
verschillen op verschillende punten waardoor vergelijkingen moeilijk worden. Deze gegevens 
worden dus niet weergegeven in de tabellen op de website van het BISA. 

• Juridische vorm 

Met dit criterium is het mogelijk om de btw-plichtige ondernemingen te klasseren in 
verschillende categorieën naargelang hun juridische vorm die geregistreerd stond in de KBO in 
het jaar van de stopzetting.  

De tabellen van deze sectie omvatten onder andere de meest voorkomende juridische vormen, 
zoals:  

− natuurlijke persoon; 

− vennootschap onder firma (vof) of gewone commanditaire vennootschap (gcv); 

− naamloze vennootschap (nv) of commanditaire vennootschap op aandelen (cva) ; 

− besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba); 

− coöperatieve vennootschap (cv) ; 

− vereniging zonder winstoogmerk (vzw); 

− enz. 
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De oprichter van een onderneming mag de juridische vorm die het best past bij de situatie van 
de onderneming vrij kiezen, al dan niet met de hulp van experts (boekhouders, notarissen, enz.). 
Deze keuze moet onder andere rekening houden met:  

− de aard van de activiteiten; 

− de middelen van de onderneming; 

− de wettelijke criteria, zoals het startkapitaal van minstens 61.500 € voor de oprichting 
van een nv of de noodzaak om minstens drie oprichters te hebben in het kader van een 
oprichting van een cv. 

Bij de oprichting van een onderneming kiezen de meeste ondernemers ervoor om hun activiteit 
uit te oefenen als natuurlijke persoon terwijl anderen hun activiteit uitoefenen als rechtspersoon 
(waardoor een onderscheid gemaakt wordt tussen het privévermogen en dat van het bedrijf).  

De juridische vorm van een onderneming kan echter geëvolueerd zijn tijdens de periode waarin 
de onderneming actief is, met name:  

− door een overgang van natuurlijke persoon naar rechtspersoon, wat de oprichting van 
een nieuwe onderneming impliceert (verwerving van een nieuw nummer als 
rechtspersoon) en doorgaans de schrapping van een ander nummer (schrapping van 
het nummer dat verkregen werd als natuurlijke persoon); 

− door een verandering van juridische vorm in het kader van de rechtspersoon (overgang 
van een bvba naar een nv), zonder wijziging van het vooraf gekregen 
ondernemingsnummer.  

• Geografische plaatsbepaling 

De geografische plaatsbepaling van de ondernemingen die niet langer btw-plichtig zijn gebeurt 
op basis van het adres van de legale eenheid vermeld in de KBO op 31 december van het jaar 
voorafgaand aan het jaar van de stopzetting.19. 

In het geval van ondernemingen bestaande uit verschillende vestigingseenheden wordt enkel 
rekening gehouden met het adres van de legale eenheid (doorgaans de maatschappelijke zetel 
voor rechtspersonen en de woonplaats voor natuurlijke personen), en dit zelfs wanneer de 
meeste activiteiten van de onderneming elders uitgeoefend worden. 

Er zijn verschillende detailniveaus beschikbaar: gewesten, provincies, arrondissementen en 
gemeenten20. 

De ondernemingen waarvan het adres niet geregistreerd stond in de KBO, worden ingedeeld 
in de categorie “Locatie onbekend”. 

                                                
19 Indien een onderneming in de loop van het jaar van haar stopzetting (of eigenlijk van de stopzetting van haar 
onderwerping aan de btw) verhuisd is, dan geven deze statistieken geen enkele informatie over het adres van 
bestemming, maar enkel over het adres op 31 december van het jaar voorafgaand aan de stopzetting. 
20 Het gemeentelijke niveau is niet beschikbaar voor de gegevens ingedeeld per omvangklasse, uitgedrukt in 
aantal loontrekkenden. 
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De in België btw-plichtig geworden ondernemingen waarvan het adres van de legale eenheid 
zich in het buitenland bevond, worden ingedeeld in de categorie “Buitenland”. 

De stopzettingen van ondernemingen geklasseerd in de categorie “België” zijn enkel de 
ondernemingen waarvan het adres van de legale eenheid gekend was en zich bevond in een 
van de drie gewesten van het land. Om het totaal aantal ondernemingen dat niet langer btw-
plichtig is in België te kennen, volstaat het dus gewoon de categorieën “België”, “Buitenland” en 
“Locatie onbekend” op te tellen. 

• Sectie en afdeling NACE-BEL (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk om de ondernemingen die niet langer btw-plichtig zijn, te 
klasseren op basis van het type economische activiteit dat ze uitoefenden voor de stopzetting. 
De ondernemingen worden hier ingedeeld volgens de nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het 
gaat om de Belgische versie, herzien in 2008, van de Europese statistische nomenclatuur van 
de NACE-activiteiten.  

De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 9921; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

Indien een onderneming verschillende economische activiteiten uitoefende die geklasseerd 
hadden moeten worden in verschillende categorieën NACE-BEL, dan stemt de toegekende 
activiteitencode NACE-BEL overeen met de hoofdactiviteit, namelijk de activiteit die het grootste 
deel van de toegevoegde waarde van de onderneming genereerde.  

Bij gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde voor de verschillende activiteiten wordt 
de hoofdactiviteit bepaald op basis van een van de volgende vervangingscriteria: 

− de gegenereerde omzet per activiteit; 

− de loonmassa per activiteit; 

− het aantal toegewezen personen per activiteit; 

− de gespendeerde werkuren per activiteit.  

 

                                                
21 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
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De hoofdactiviteit van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van een methode 
die “van hoog naar laag” genoemd wordt. Volgens deze methode gaat men achtereenvolgens 
over tot: 

− de identificatie van de hoofdsectie binnen de gedekte secties; 

− de identificatie van de hoofdafdeling binnen de afdelingen aanwezig binnen de 
hoofdsectie; 

− de identificatie van de hoofdgroep binnen de groepen aanwezig binnen de 
hoofdafdeling; 

− de identificatie van de hoofdklasse binnen de klassen aanwezig binnen de hoofdgroep; 

− de identificatie van de belangrijkste subklasse binnen de subklassen aanwezig binnen 
de hoofdklasse; 

De hoofdactiviteit is de activiteit van de belangrijkste subklasse, ook al genereerde deze minder 
toegevoegde waarde dan een of meerdere andere subklassen van de onderneming, die terzijde 
geschoven worden volgens de methode “van hoog naar laag”. Behalve met deze methode moet 
ook rekening gehouden worden met bepaalde classificatieregels die eigen zijn aan bepaalde 
secties, zoals die van de handel22. 

Hoewel de tabellen van deze sectie enkel een classificatie van de ondernemingen volgens de 
sectie en/of de afdeling voorstellen, zijn deze gegevens beschikbaar tot op het meest 
gedetailleerde niveau, namelijk de subklasse. Deze gegevens kunnen rechtstreeks gevonden 
worden op de website van Statbel of ze kunnen op uitdrukkelijke aanvraag geleverd worden 
door het BISA. 

D. Publicatieperiode en -frequentie 

Sinds 2016 publiceert Statbel ergens rond september de jaarlijkse gegevens over de 
stopzettingen van btw-plichtige ondernemingen. De cijfers hebben betrekking op de 
stopzettingen van het voorgaande jaar. Zo worden in september 2017 bijvoorbeeld de cijfers 
over de stopzettingen van ondernemingen van 2016 gepubliceerd. De tabellen van het BISA 
worden doorgaans bijgewerkt in de loop van de herfst. 

E. Interpretatie van de gegevens 

De statistieken van deze sectie betreffen enkel de btw-plichtige ondernemingen. De meeste 
opmerkingen die gemaakt werden over de interpretatie van de statistieken over het aantal btw-
plichtige ondernemingen, zijn dus ook hier geldig (zie 2.5). 

Los van deze algemene opmerkingen, moeten de statistieken over de stopzettingen van 
ondernemingen geïnterpreteerd worden rekening houdend met het feit dat ze niet enkel 

                                                
22 Voor meer informatie over de classificatiemethode per activiteit kunt u volgend document raadplegen: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf 
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ondernemingen meetellen die definitief een einde maken aan hun onderwerping aan de btw. 
Het is mogelijk dat ondernemingen hun statuut van btw-plichtige verliezen en het later opnieuw 
terugkrijgen. 

Bovendien kan de onderwerping aan de btw van bepaalde ondernemingen als gevolg van een 
wetswijziging in het wetboek betreffende de btw, waardoor ze niet langer genieten van een 
vrijstelling van de btw, een impact hebben op het aantal stopzettingen dat waargenomen wordt 
het jaar volgend op hun onderwerping aan de btw. Wat dit betreft, merken we op dat er sprake 
is van een breuk in deze statistieken voor het jaar 2015. Voor 2015 verschenen de meeste 
advocaten die hun activiteiten stopzetten niet in deze statistieken aangezien ze doorgaans niet 
voorkwamen in het register met de btw-plichtigen, want hun prestaties waren niet onderworpen 
aan de btw. Sinds de wetswijziging van 2015 kunnen advocaten niet langer genieten van de 
btw-vrijstelling en het aantal stopzettingen is aanzienlijk toegenomen sinds dat jaar. De cijfers 
kunnen strikt genomen dus niet meer vergeleken worden met het aantal stopzettingen dat de 
voorgaande jaren werd waargenomen. 

De statistieken van de jaren volgend op dat jaar van de wetswijziging worden er eveneens door 
beïnvloed aangezien elke stoppende advocaat bijvoorbeeld wordt meegeteld als een 
stopzetting van een onderneming terwijl dit voordien niet het geval was. 

Ten slotte wijzen we er nog even op dat deze statistieken opgemaakt worden op basis van 
administratieve registers. Ze maken het niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen de 
“reële” stopzettingen van ondernemingen en stopzettingen die bijvoorbeeld overeenstemmen 
met het verdwijnen van juridische eenheden als gevolg van de oprichting van een nieuwe 
onderneming (fusie …). 
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4.3 Migraties van ondernemingen 

A. Voorstelling van de gegevensbron 

De statistieken over de migraties van ondernemingen zijn afkomstig uit de databanken over de 
btw-plichtige ondernemingen van Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). Ze 
zijn opgesteld op basis van informatie uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De 
KBO is een administratief register dat wordt beheerd door de FOD Economie en alle 
identificatiegegevens bevat van de ondernemingen actief in België. De KBO is opgericht op 
basis van de wet van 16 januari 2003 en heeft tot doel om, door de realisatie van het principe 
van de unieke gegevensverzameling, de administratieve verplichtingen opgelegd aan 
ondernemingen te vereenvoudigen. 

B. Inhoud van de tabellen 

De tabellen in dit deel geven een overzicht van het aantal migraties van ondernemingen van 
of naar de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, binnen het Belgische 
grondgebied. 

Alleen bewegingen van ondernemingen tussen in België gelegen gebieden worden hier in 
aanmerking genomen. Met internationale migraties wordt geen rekening gehouden. 

De hier beschouwde migraties van ondernemingen komen, in het algemeen, overeen met 
juridische eenheden (zie 2.2), geregistreerd als btw-plichtig, waarvan de lokalisatie is gewijzigd  
(van een bepaald Belgisch grondgebied naar een ander Belgisch grondgebied). 

Concreet worden deze statistieken opgesteld door de toestand van de KBO op 31 december 
van twee opeenvolgende jaren te vergelijken. Alle btw-plichtige ondernemingen die het adres 
van de juridische eenheid (maatschappelijke zetel voor rechtspersonen en domicilie voor 
natuurlijke personen) op het Belgische grondgebied en in de loop van een jaar hebben 
gewijzigd, worden meegerekend. De telling kan worden uitgevoerd voor verschillende 
geografische schalen (gemeente, arrondissement, provincie, gewest). De door het BISA 
gepubliceerde statistieken over de migraties van ondernemingen zijn uitsluitend afkomstig uit 
de "jaarlijkse" statistieken van Statbel. 

De statistieken over de migraties van ondernemingen hebben betrekking op twee soorten 
verhuizingen van ondernemingen binnen het Belgische grondgebied: immigratie en emigratie. 
Voor een gegeven gebied A onderscheiden we: 

− De immigratie van een onderneming naar gebied A, namelijk de beweging waarbij 
een onderneming verhuist vanuit een ander gebied en zich vestigt in gebied A.  

− De emigratie van een onderneming vanuit gebied A, namelijk de beweging waarbij 
een onderneming gebied A verlaat om zich in een ander gebied te vestigen. 

− Het migratiesaldo van grondgebied A, dat overeenstemt met het verschil tussen het 
aantal immigraties en het aantal emigraties van ondernemingen.  
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De tabellen in dit deel bevatten alleen statistieken over de intergemeentelijke migraties. Dit 
betekent dat migraties van ondernemingen binnen eenzelfde gemeente niet in deze tabellen 
zijn opgenomen. 

In de tabellen worden twee geografische schalen opgenomen: 

− Op gemeentelijk niveau tonen de tabellen gedetailleerde cijfers voor de 19 Brusselse 
gemeenten. 

− Voor de geografische schalen boven het gemeentelijk niveau tonen de tabellen de 
totaalcijfers voor 6 bovengemeentelijke gebieden (Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, 
Brussels Gewest, Vlaams Gewest, Waals Gewest en België). 

De meeste tabellen tonen het totale aantal immigraties en/of emigraties van 
ondernemingen voor een bepaald grondgebied, ongeacht het grondgebied van herkomst 
(voor immigraties) of van bestemming (voor emigraties), binnen het Belgische grondgebied. 
Deze tabel bevat dus de verhuizingen van ondernemingen tussen:  

− een Brusselse gemeente en elke andere gemeente (gelegen in het Brussels Gewest of 
in een van de twee andere Belgische gewesten); 

− een bovengemeentelijk gebied en elke gemeente die in een ander bovengemeentelijk 
gebied ligt. 

De totalen voor de bovengemeentelijke gebieden omvatten alleen de netto migraties (d.w.z. 
naar buiten toe), en niet de adreswijzigingen tussen twee gemeenten die binnen het betrokken 
gebied liggen. Er is geen totaalcijfer voor België, aangezien alleen de migraties binnen het 
Belgische grondgebied worden geteld. 

Een van de tabellen heeft de vorm van een tabel met dubbele invoer die de matrix van de 
herkomst en de bestemming van de migraties van ondernemingen van of naar de 
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen het Belgische grondgebied 
weergeeft. Er zijn twee lezingen mogelijk: 

− Een lezing van de rijen geeft de emigraties weer van ondernemingen uit een gegeven 
gebied (een Brusselse gemeente of een bovengemeentelijk gebied).  

− Een lezing van de kolommen geeft de immigraties weer van ondernemingen naar een 
gegeven gebied (een Brusselse gemeente of een bovengemeentelijk gebied). 

De totalen voor de bovengemeentelijke gebieden tonen de volgende verhuizingen: 

− Brussels Hoofdstedelijk Gewest: migraties van ondernemingen tussen twee 
Brusselse gemeenten (intra-Brusselse bewegingen). 

− Vlaams- of Waals-Brabant, Vlaams of Waals Gewest: migraties van ondernemingen 
tussen een Brusselse gemeente en een andere gemeente die in een van deze 
bovengemeentelijke gebieden ligt (extra-Brusselse bewegingen).  
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− België: migraties van ondernemingen tussen een Brusselse gemeente en een andere 
gemeente in België, al dan niet in het Brussels Gewest (som van de intra- en extra-
Brusselse verhuizingen). 

C. Classificatiecriteria 

De tabellen in dit deel geven het aantal migraties van ondernemingen weer door ze in te delen 
volgens verschillende criteria: jaar, rechtsvorm, geografische ligging en NACE-BEL-sectie 
(2008). 

• Jaar 

Alle statistieken in de tabellen van dit deel worden per jaar gepubliceerd. Het aantal 
immigraties/emigraties van ondernemingen in een bepaald jaar komt overeen met het aantal 
ondernemingen dat op 31 december van dat jaar nog steeds in de KBO aanwezig is met het 
statuut van btw-plichtige, maar op een andere locatie dan op 31 december van het voorgaande 
jaar. 

De jaarlijkse statistische reeksen over de migratie van btw-plichtige ondernemingen die door 
Statbel op basis van KBO-gegevens worden gepubliceerd, beginnen in 2009. De BISA-tabellen 
omvatten daarom ofwel het laatste beschikbare jaar, ofwel de periode van 2009 tot het meest 
recente beschikbare jaar. 

• Juridische vorm 

Met dit criterium is het mogelijk om de btw-plichtige ondernemingen te klasseren in 
verschillende categorieën naargelang hun juridische vorm die geregistreerd stond in de KBO in 
het jaar van de stopzetting.  

De tabellen van deze sectie omvatten onder andere de meest voorkomende juridische vormen, 
zoals:  

− natuurlijke persoon; 

− vennootschap onder firma (vof) of gewone commanditaire vennootschap (gcv); 

− naamloze vennootschap (nv) of commanditaire vennootschap op aandelen (cva) ; 

− besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba); 

− coöperatieve vennootschap (cv) ; 

− vereniging zonder winstoogmerk (vzw); 

− enz. 

Voor de migratie van ondernemingen wordt voor immigratie altijd de rechtsvorm van 31 
december van het betrokken jaar en voor emigratie die van 31 december van het voorafgaande 
jaar gebruikt. 
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• Geografische lokalisatie 

De geografische lokalisatie van de ondernemingen die zijn gemigreerd, is gebaseerd op: 

− het adres van de juridische eenheid zoals aangegeven in de KBO op 31 december van 
het jaar voorafgaand aan de adreswijziging (plaats van herkomst) voor de emigraties.  

− het adres van de juridische eenheid zoals aangegeven in de KBO per 31 december van 
het jaar van de adreswijziging (plaats van bestemming) voor de immigraties. 

Voor ondernemingen met meerdere vestigingen wordt alleen het adres van de juridische 
eenheid (in het algemeen de maatschappelijke zetel voor rechtspersonen en het domicilie voor 
natuurlijke personen) in aanmerking genomen, zelfs als de voornaamste activiteiten van de 
onderneming elders plaatsvinden. 

Er zijn verschillende detailniveaus beschikbaar: gewesten, provincies, arrondissementen en 
gemeenten. 

• Sectie en afdeling NACE-BEL (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk om de ondernemingen te klasseren op basis van het type 
economische activiteit dat ze uitoefenen. De ondernemingen worden hier ingedeeld volgens de 
nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het gaat om de Belgische versie, herzien in 2008, van de 
Europese statistische nomenclatuur van de NACE-activiteiten.  

De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 9923; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

Indien een onderneming verschillende economische activiteiten uitoefent die geklasseerd 
zouden moeten worden in verschillende categorieën NACE-BEL, dan stemt de activiteitencode 
NACE-BEL die haar wordt toegekend overeen met de hoofdactiviteit, namelijk de activiteit die 
het grootste deel van de toegevoegde waarde van de onderneming genereert.  

Bij gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde voor de verschillende activiteiten wordt 
de hoofdactiviteit bepaald op basis van een van de volgende vervangingscriteria: 

− de gegenereerde omzet per activiteit; 

− de loonmassa per activiteit; 

                                                
23 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
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− het aantal toegewezen personen per activiteit; 

− de gespendeerde werkuren per activiteit.  

De hoofdactiviteit van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van een methode 
die “van hoog naar laag” genoemd wordt. Volgens deze methode gaat men achtereenvolgens 
over tot: 

− de identificatie van de hoofdsectie binnen de gedekte secties; 

− de identificatie van de hoofdafdeling binnen de afdelingen aanwezig binnen de 
hoofdsectie; 

− de identificatie van de hoofdgroep binnen de groepen aanwezig binnen de 
hoofdafdeling; 

− de identificatie van de hoofdklasse binnen de klassen aanwezig binnen de hoofdgroep; 

− de identificatie van de belangrijkste subklasse binnen de subklassen aanwezig binnen 
de hoofdklasse; 

De hoofdactiviteit is de activiteit van de belangrijkste subklasse, ook al genereert deze minder 
toegevoegde waarde dan een of meerdere andere subklassen van de onderneming, die terzijde 
geschoven worden volgens de methode “van hoog naar laag”. Behalve met deze methode moet 
ook rekening gehouden worden met bepaalde classificatieregels die eigen zijn aan bepaalde 
secties, zoals die van de handel24. 

Voor de migratie van ondernemingen wordt als hoofdactiviteit altijd die van 31 december van 
het betrokken jaar genomen voor immigratie en die van 31 december van het voorafgaande 
jaar voor emigratie. 

De tabellen in dit deel stellen slechts een indeling van de ondernemingen per activiteitensector 
voor. 

D. Publicatieperiode en -frequentie 

In december van het jaar T verstrekt Statbel gewoonlijk de jaargegevens inzake de migraties 
van btw-plichtige ondernemingen voor het jaar T-1. Zo worden bijvoorbeeld in 2020 de cijfers 
verstrekt over de migraties van ondernemingen in 2019. De tabellen van het BISA worden over 
het algemeen in de winter bijgewerkt. 

E. Interpretatie van de gegevens 

De statistieken in dit deel hebben alleen betrekking op de btw-plichtige ondernemingen. De 
meeste toelichtingen bij de interpretatie van de statistieken over het aantal btw-plichtige 
ondernemingen zijn dus ook hier geldig (zie 2.5).  

                                                
24 Voor meer informatie over de classificatiemethode per activiteit kunt u volgend document raadplegen: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf 
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Naast deze algemene opmerkingen moet bij de interpretatie van de statistieken over de interne 
migraties van ondernemingen rekening worden gehouden met het feit dat ze alleen betrekking 
hebben op de adreswijziging van de juridische eenheid. Dit betekent niet noodzakelijk dat de 
onderneming niet langer actief is op de plaats waar ze was gevestigd, aangezien ze daar nog 
steeds een of meer vestigingen kan hebben.   



Februari 2021 

  40 

4.4 Faillissementen van ondernemingen 

A. Voorstelling van de gegevensbronnen25 

De statistieken over de faillissementen van ondernemingen zijn afkomstig van de 
gegevensbanken over de faillissementen van ondernemingen, gemaakt door Statbel 
(Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium).  

Tot eind 2014 werden de statistieken over de faillissementen gemaakt op basis van de 
gegevens van de handelsrechtbanken die sinds januari 199826 instaan voor de verzending van 
de informatie over de faillissementen naar Statbel. Later werd deze informatie aangevuld door 
het repertorium van de ondernemingen van deze zelfde Directie. 

Wegens een administratieve vereenvoudiging worden de statistieken over de faillissementen 
sinds 2015 eerst gebaseerd op het repertorium van ondernemingen van Statbel dat nadien 
wordt aangevuld met informatie over de faillissementen van ondernemingen afkomstig van de 
handelsrechtbanken.  

De tabellen van het BISA over het aantal faillissementen van ondernemingen omvatten enkel 
de jaarlijkse gegevens die verkregen werden door het aantal maandelijkse faillissementen op 
te tellen. Deze laatste worden door het BISA niet verspreid via de website, maar ze zijn 
verkrijgbaar via e-mail (bisa@perspective.brussels) op aanvraag. 

B. Inhoud van de tabellen 

Een onderneming is in staat van faillissement wanneer ze niet langer beschikt over voldoende 
liquide middelen (onmiddellijk beschikbare som geld) om haar invorderbare schulden te 
betalen27 en geen enkele procedure van gerechtelijke reorganisatie28 overwogen kan worden.  

Een faillissement wordt uitgesproken door de handelsrechtbank, of na bekentenis van 
faillissement, of na een faillissementsaanvraag ingediend door het openbaar ministerie of door 
een van de of de schuldeisers. 

In het kader van een faillissementsprocedure wordt het beheer van het patrimonium van de 
failliete onderneming overgedragen aan een curator die wordt aangewezen door de 
handelsrechtbank. Deze zal instaan voor de verkoop van de activa (roerende en onroerende 
goederen) van de failliete onderneming en voor de verdeling van de fondsen onder de 
schuldeisers. 

                                                
25 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/metadata/T8.STAT_DTST_22.CTAC_ORG_1.DIFF_LVL_1.NL.pdf  
26 Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 8 augustus 1997 betreffende de faillissementen en de 
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord. 
27 De beschikbare activa volstaan niet om te voldoen aan de opeisbare passiva. 
28 De gerechtelijke reorganisatie is een procedure (via minnelijke schikking, collectieve overeenkomst of 
overdracht onder het gezag van justitie) die toelaat om ondernemingen met financiële moeilijkheden te redden. 
Dit biedt een onderneming met financiële moeilijkheden de mogelijkheid om geen eind te moeten maken aan 
haar bestaan en haar activiteiten dus verder te zetten, voor zover ze nog te redden valt. 

mailto:bisa@perspective.brussels
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/metadata/T8.STAT_DTST_22.CTAC_ORG_1.DIFF_LVL_1.NL.pdf
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Het aantal faillissementen dat voorgesteld wordt in de tabellen van deze sectie stemt overeen 
met het aantal legale eenheden 29 waarvoor een faillietverklaring werd uitgesproken door een 
handelsrechtbank.  

Volgens de nieuwe wet van 11 augustus 2017 betreffende de “Insolventie van 
ondernemingen”30 in het Wetboek van economisch recht zijn de ondernemingen die failliet 
kunnen gaan de volgende: 

− de ondernemingen die hun betalingen aanhoudend hebben stopgezet; 

− de ondernemingen waarvan het krediet aangetast is, wat zich uit in een verlies van 
vertrouwen bij de schuldeisers (voorbeeld: weigering van de toekenning van een 
bankfinanciering). 

Deze nieuwe wet impliceert een statistische breuk. De term “onderneming” moet immers met 
de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, want de statistieken over de faillissementen 
van de jaren voor 2018 omvatten enkel de commerciële ondernemingen31. Sinds deze nieuwe 
wet betreffende de “insolventie van ondernemingen”, die van kracht werd op 1 mei 2018, werd 
het toepassingsdomein van het faillissement uitgebreid. De term “handelaar” is niet langer van 
toepassing inzake faillissement en maakt plaats voor de term “onderneming”. Voortaan kunnen 
naast de handelaars ook de volgende ondernemingen failliet gaan: 

− landbouwers;  

− vzw’s; 

− en vrije beroepen. 

Op het moment dat dit methodologisch document wordt opgesteld, zijn nog maar enkele 
maanden beschikbaar waarop de wetswijziging van toepassing is. Hoewel momenteel geen 
enkele noemenswaardige toename wordt waargenomen in de statistieken, moet de evolutie 
ervan voorzichtig geanalyseerd worden, want het is mogelijk dat ze door deze verandering 
beïnvloed worden. 

C. Classificatiecriteria 

De tabellen van deze sectie tonen het aantal faillissementen van ondernemingen door ze te 
klasseren op basis van verschillende criteria: jaar, geografische ligging, grootteklasse en sectie 
en afdeling volgens NACE-BEL (2008). 

                                                
29 In de KBO stemt dit overeen met elke entiteit (natuurlijke persoon of rechtspersoon) waaraan een uniek 
ondernemingsnummer werd toegekend. Dit nummer dient als officiële identificatie voor de onderneming, zoals 
opgelegd door de wet. 
30 Deze nieuwe wet bestaat samen met bepaalde veranderingen uit de wet betreffende de faillissementen van 8 
augustus 1997 en de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009. 
31 Volgens artikel 2 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 waren de ondernemingen die failliet konden 
gaan de handelaars die hun betalingen aanhoudend hadden stopgezet en waarvan het krediet aangetast was. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997080880&table_name=wet  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1997080880&table_name=wet


Februari 2021 

  42 

Hoewel het aantal faillissementen van ondernemingen per juridische vorm niet in de tabellen 
op de website van het BISA staat, wordt deze informatie gepubliceerd door Statbel en ze is op 
aanvraag verkrijgbaar via e-mail (bisa@perspective.brussels). 

• Jaar 

Alle statistieken in de tabellen van deze sectie werden per jaar gepubliceerd. In deze 
statistieken wordt een onderneming als failliet beschouwd wanneer een handelsrechtbank er 
een faillissementsverklaring over heeft uitgesproken. Het aantal faillissementen van 
ondernemingen voor een bepaald jaar stemt overeen met het aantal ondernemingen dat in de 
loop van dat jaar failliet verklaard werd, en dit ongeacht de afsluitingsdatum van het 
faillissement. 

De jaarlijkse statistische reeksen over de faillissementen van ondernemingen die door Statbel 
gepubliceerd worden beginnen in 2000. Naargelang het geval omvatten de tabellen van het 
BISA dus of het recentste beschikbare jaar, of de periode gaande van 2000 tot het recentst 
beschikbare jaar. 

• Geografische plaatsbepaling 

De geografische plaatsbepaling van de failliet verklaarde ondernemingen gebeurt op basis van 
het adres van de legale eenheid vermeld bij de KBO op datum van de opening van het 
faillissement. 

In het geval van ondernemingen bestaande uit verschillende vestigingseenheden wordt enkel 
rekening gehouden met het adres van de legale eenheid (doorgaans de maatschappelijke zetel 
voor rechtspersonen en de woonplaats voor natuurlijke personen), en dit zelfs wanneer de 
meeste activiteiten van de onderneming elders uitgeoefend worden. 

Er zijn verschillende detailniveaus beschikbaar in de tabellen die door het BISA gepubliceerd 
worden. Ze stellen immers opsplitsingen per gewest, per provincie en per gemeente voor. 

• Grootteklasse 

Met dit criterium is het mogelijk om de omvang van een onderneming te bepalen op basis van 
het aantal loontrekkende werknemers dat ze aangaf voor de faillissementsverklaring werd 
uitgesproken. De omvang van de onderneming wordt door Statbel bepaald op basis van de 
gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waar de ondernemingen die 
loontrekkend personeel in België tewerkstellen regelmatig aangiftes moeten indienen. 

De failliet verklaarde ondernemingen worden nadien gegroepeerd per grootteklasse. Er zijn 9 
van deze klassen, van de kleinste (van 1 tot 4 werknemers) tot de grootste (1000 werknemers 
en meer). 

  

mailto:bisa@perspective.brussels
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• Sectie en afdeling NACE-BEL (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk om de failliet verklaarde ondernemingen te klasseren op basis 
van het type economische activiteit dat ze uitoefenden voor het faillissement. De 
ondernemingen worden hier ingedeeld volgens de nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het gaat 
om de Belgische versie, herzien in 2008, van de Europese statistische nomenclatuur van de 
NACE-activiteiten.  

De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 9932; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

Indien een onderneming verschillende economische activiteiten uitoefende die geklasseerd 
hadden moeten worden in verschillende categorieën NACE-BEL, dan stemt de toegekende 
activiteitencode NACE-BEL overeen met de hoofdactiviteit, namelijk de activiteit die het grootste 
deel van de toegevoegde waarde van de onderneming genereerde.  

Bij gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde voor de verschillende activiteiten wordt 
de hoofdactiviteit bepaald op basis van een van de volgende vervangingscriteria: 

− de gegenereerde omzet per activiteit; 

− de loonmassa per activiteit; 

− het aantal toegewezen personen per activiteit; 

− de gespendeerde werkuren per activiteit.  

De hoofdactiviteit van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van een methode 
die “van hoog naar laag” genoemd wordt. Volgens deze methode gaat men achtereenvolgens 
over tot: 

− de identificatie van de hoofdsectie binnen de gedekte secties; 

− de identificatie van de hoofdafdeling binnen de afdelingen aanwezig binnen de 
hoofdsectie; 

− de identificatie van de hoofdgroep binnen de groepen aanwezig binnen de 
hoofdafdeling; 

− de identificatie van de hoofdklasse binnen de klassen aanwezig binnen de hoofdgroep; 

− de identificatie van de belangrijkste subklasse binnen de subklassen aanwezig binnen 
de hoofdklasse; 

                                                
32 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
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De hoofdactiviteit is de activiteit van de belangrijkste subklasse, ook al genereerde deze minder 
toegevoegde waarde dan een of meerdere andere subklassen van de onderneming, die terzijde 
geschoven worden volgens de methode “van hoog naar laag”. Behalve met deze methode moet 
ook rekening gehouden worden met bepaalde classificatieregels die eigen zijn aan bepaalde 
secties, zoals die van de handel33. 

Hoewel de tabellen van deze sectie enkel een classificatie van de ondernemingen volgens de 
sectie en/of de afdeling voorstellen, zijn deze gegevens beschikbaar tot op het vierde niveau, 
namelijk de klasse. Deze gegevens zijn beschikbaar op de website van Statbel of ze kunnen 
op aanvraag geleverd worden door het BISA. 

D. Publicatieperiode en -frequentie 

De tabellen van het BISA stellen de cijfers over de jaarlijkse faillissementen van ondernemingen 
voor. Deze zijn in principe beschikbaar tijdens het eerste trimester van het jaar en ze hebben 
betrekking op de faillissementen van ondernemingen die werden geregistreerd in de loop van 
het voorgaande jaar.  

E. Interpretatie van de gegevens 

De statistieken van deze sectie hebben betrekking op de ondernemingen die onderworpen zijn 
aan de faillissementswet en ze omvatten dus: 

• enkel de commerciële ondernemingen tot in april 2018; 

• de landbouwers, de vzw’s en de vrije beroepen, evenals de commerciële 
ondernemingen vanaf mei 2018.  

De wetswijzigingen die werden doorgevoerd in het wetboek van economisch recht inzake het 
faillissement leiden tot breuken in de reels waar essentieel rekening mee moet worden 
gehouden voor de analyse van de evolutie van het aantal faillissementen (zie “4.3.B. Inhoud 
van de tabellen”). 

Er moet ook rekening mee gehouden worden dat de houding van de handelsrechtbanken een 
invloed kan hebben op het aantal faillissementen van ondernemingen. Als zij streng zijn, zou 
dat immers kunnen leiden tot een toename van faillissementen van ondernemingen. 

Bovendien hebben de veranderingen in de economische conjunctuur ook een invloed op het 
aantal faillissementen van ondernemingen: een positieve evolutie van de economische situatie 
zal a priori leiden tot een daling van het aantal ondernemingen in moeilijkheden. Eens de 
reeksbreuken en de seizoensgebonden schommelingen geneutraliseerd zijn, is deze statistiek 
een indicator die dus gebruikt kan worden om conjuncturele analyses te maken.  

 

                                                
33 Voor meer informatie over de classificatiemethode per activiteit kunt u volgend document raadplegen: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf 
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5. OVERLEVING VAN ONDERNEMINGEN 

5.1 Voorstelling van de gegevensbron 

De statistieken over het overleven van ondernemingen zijn afkomstig uit de databanken van 
Statbel over de btw-plichtige ondernemingen (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium). 
Ze zijn opgesteld op basis van informatie uit de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De 
KBO is een administratief register dat wordt beheerd door de FOD Economie en dat alle 
identificatiegegevens bevat van de ondernemingen die in België actief zijn. Ze is opgericht op 
basis van de wet van 16 januari 2003 en heeft tot doel om, in toepassing van het beginsel van 
de gecentraliseerde gegevensverzameling, de administratieve procedures van de 
ondernemingen te vereenvoudigen. 

5.2 Inhoud van de tabellen 

De tabellen in dit deel geven de overlevingsgraden van de ondernemingen op 1 tot 5 jaar 
weer. In het algemeen komen overlevende ondernemingen overeen met juridische eenheden 
die op 31 december van een jaar voor het eerst in de KBO aanwezig zijn met het statuut van 
btw-plichtige (zie 2.2) en die in de jaren na hun oprichting nog steeds actief zijn. 

In de praktijk worden deze statistieken samengesteld door alle nieuwe ondernemingen bij de 
KBO per 31 december van een jaar te identificeren34 en de status in de KBO van deze nieuw 
opgerichte ondernemingen gedurende de volgende vijf jaar te volgen.  

Ondernemingen die in jaar T nieuw zijn opgericht en aan het einde van jaar T+1 het statuut van 
btw-plichtige hebben behouden, worden aan het eind van jaar T+1 als overlevend voor één jaar 
beschouwd. 

De door het BISA gepubliceerde statistieken over de overlevingsgraad van ondernemingen zijn 
uitsluitend afkomstig uit de 'jaarlijkse' statistieken van Statbel. 

De overlevingsgraden op N jaar (jaren) worden berekend door het aantal in jaar T nieuw 
opgerichte ondernemingen dat in jaar T+N nog actief is te delen door het totale aantal in jaar T 
nieuw opgerichte ondernemingen: 

− De overlevingsgraad op 1 jaar: het aantal in jaar T nieuw opgerichte ondernemingen 
dat in jaar T+1 nog actief is gedeeld door het totale aantal in jaar T nieuw opgerichte 
ondernemingen (als jaar T = 2014, jaar T+1 = 2015). 

−  De overlevingsgraad op 2 jaar: het aantal in jaar T nieuw opgerichte ondernemingen 
dat in jaar T+2 nog actief is gedeeld door het totale aantal in jaar T nieuw opgerichte 
ondernemingen (indien jaar T = 2014, jaar T+2 = 2016). 

                                                
34 Alleen de btw-plichtige ondernemingen zijn inbegrepen, niet de herbelastbare. Dit betekent dat alle 
ondernemingen in aanmerking worden genomen die in jaar t voor het eerst btw-plichtig zijn geworden bij de KBO 
en aan het einde van jaar t nog steeds die status hebben. 
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− De overlevingsgraad op 3 jaar: het aantal in jaar T nieuw opgerichte ondernemingen 
dat in jaar T+3 nog actief is gedeeld door het totale aantal in jaar T nieuw opgerichte 
ondernemingen (indien jaar T = 2014, jaar T+3 = 2017). 

− De overlevingsgraad op 4 jaar: het aantal in jaar T nieuw opgerichte ondernemingen 
dat in jaar T+4 nog actief is gedeeld door het totale aantal in jaar T nieuw opgerichte 
ondernemingen (indien jaar T = 2014, jaar T+4 = 2018). 

− De overlevingsgraad op 5 jaar: het aantal in jaar T nieuw opgerichte ondernemingen 
dat in jaar T+5 nog actief is gedeeld door het totale aantal in jaar T nieuw opgerichte 
ondernemingen (indien jaar T = 2014, jaar T+5 = 2019). 

5.3 Classificatiecriteria 

De tabellen in dit deel tonen de verdeling van de overlevingsgraden van ondernemingen 
volgens verschillende criteria: jaar, geografische locatie, grootteklasse, rechtsvorm en NACE-
BEL-sectie (2008). 

A. Jaar 

Alle statistieken in de tabellen in dit deel worden per jaar gepubliceerd.  

Het overleven van ondernemingen kan worden geïnterpreteerd in relatie tot twee 
tijdsreferenties: 

− Het jaar van oprichting, d.w.z. het jaar waarin de onderneming voor het eerst btw-
plichtig werd bij de KBO. 

− Het (de) overlevingsjaar(jaren), d.w.z. de periode van 1 tot 5 jaar gedurende welke de 
onderneming actief is gebleven (als btw-plichtige geregistreerd bij de KBO). 

Het aantal oprichtingen van ondernemingen in jaar T is gelijk aan het aantal bij de KBO 
aanwezige ondernemingen met het statuut van btw-plichtige op 31 december van jaar T dat dit 
statuut niet had op 31 december van jaar T-1. Het aantal overlevende ondernemingen komt 
overeen met het aantal in jaar T opgerichte ondernemingen dat op 31 december van de 
volgende jaren (overlevingsjaren) nog steeds bij de KBO aanwezig is met het statuut van btw-
plichtige.  

De BISA-tabellen geven dus het volgende weer: 

− ofwel de periode vanaf het jaar van overleven 2009 (jaar van oprichting 2008) tot het 
laatste beschikbare jaar van overleven35; 

                                                
35 In 2020 is het laatst beschikbare jaar van overleven 2019. Aan de hand van de in 2020 ontvangen gegevens 
kunnen de overlevingsgraden van 1, 2, 3, 4 en 5 jaar worden berekend voor respectievelijk in 2018, 2017, 2016, 
2015 en 2014 opgerichte ondernemingen. 
Volgend jaar zal 2020 het laatst beschikbare jaar van overleven zijn . Aan de hand van de in 2021 ontvangen 
gegevens kunnen de overlevingsgraden van 1, 2, 3, 4 en 5 jaar worden berekend voor respectievelijk in 2019, 
2018, 2017, 2016 en 2015 opgerichte ondernemingen. 
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− ofwel de 5 opeenvolgende jaren waarin de in het meest recente jaar opgerichte 
ondernemingen hebben overleefd en waarvoor de overlevingsgraden voor de volgende 
5 jaar beschikbaar zijn36. 

B. Geografische locatie 

De geografische locatie van btw-plichtige ondernemingen is gebaseerd op het adres van de 
juridische eenheid zoals vermeld bij de KBO op 31 december van het jaar van oprichting. Voor 
ondernemingen met meerdere vestigingen wordt alleen het adres van de juridische eenheid 
(meestal de maatschappelijke zetel voor rechtspersonen en het domicilie voor natuurlijke 
personen) in aanmerking genomen, zelfs als de voornaamste activiteiten van de onderneming 
elders plaatsvinden. 

Er zijn twee geografische schalen beschikbaar: gewesten en provincies. 

C. Grootteklasse 

Met dit criterium is het mogelijk om de omvang van een onderneming te bepalen op basis van 
het aantal loontrekkende werknemers dat ze aangeeft. Deze indeling wordt door Statbel 
bepaald op basis van de gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waar de 
ondernemingen die loontrekkend personeel in België tewerkstellen regelmatig aangiftes moeten 
indienen. 

Het aantal loontrekkenden van een onderneming voor een bepaald jaar is het aantal dat 
geobserveerd wordt voor het vierde trimester van dat jaar. 

De ondernemingen worden vervolgens gegroepeerd per grootteklasse. Er zijn vijf van zulke 
klassen: 

• 0 werknemers; 

• 1 tot en met 9 werknemers; 

• 10 tot en met 49 werknemers; 

• 50 tot en met 249 werknemers; 

• 250 werknemers en meer. 

Het aantal loontrekkenden van een onderneming is het aantal loontrekkenden van alle 
vestigingseenheden gekoppeld aan de legale eenheid van deze onderneming. Zelfs wanneer 
de meeste loontrekkenden van een onderneming tewerkgesteld zijn in vestigingen in een ander 
gewest (of in een andere gemeente), dan worden alle loontrekkenden meegeteld op het adres 
van de legale eenheid. Een onderneming die een tiental loontrekkenden tewerkstelt in haar 

                                                
36 In 2020 bevatten dit soort tabellen overlevingsgraden voor ondernemingen die in 2014 zijn opgericht en die 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 hebben overleefd. 
In de tabellen van dit type zijn voor het volgende jaar de overlevingsgraden opgenomen voor ondernemingen die 
in 2015 zijn opgericht en 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 hebben overleefd. 
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Brusselse kantoren en een honderdtal in haar Waalse en Vlaamse vestigingen zal bijvoorbeeld 
ingedeeld worden in de statistieken van het Brussels Gewest als de maatschappelijke zetel zich 
daar bevindt. 

Voor de overlevingsgraden wordt altijd uitgegaan van de grootteklasse van het vierde kwartaal 
van het jaar van oprichting van de onderneming. 

In de tabellen van deze sectie wordt geen gebruik van gemaakt van de indeling van de 
ondernemingen in heel kleine (of micro-), kleine, middelgrote of grote ondernemingen, hoewel 
deze benamingen toch courant gebruikt worden. Zoals toegelicht in punt 2.3 zijn de gebruikte 
grootteklassen uitsluitend gebaseerd op het aantal werknemers en maken zij het mogelijk de 
classificatie te benaderen die in de Belgische wetgeving werd vastgelegd m.b.t. de grootte van 
ondernemingen. 

D. Juridische statuut 

Dit criterium maakt het mogelijk btw-plichtige ondernemingen in twee categorieën in te delen 
op basis van hun juridische statuut, te weten 'natuurlijke persoon' of 'rechtspersoon'. Deze 
informatie is afkomstig van de KBO.  

De categorie 'rechtspersoon' in dit gedeelte omvat de volgende rechtsvormen:  

− vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CommV); 

− naamloze vennootschap (nv) of commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA); 

− besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba); 

− coöperatieve vennootschap (cv); 

− vereniging zonder winstoogmerk (vzw); 

− enz. 

Bij de oprichting van een onderneming kiezen de meeste ondernemers ervoor als natuurlijke 
persoon te werken, anderen oefenen hun activiteiten uit als rechtspersoon (waardoor er een 
onderscheid kan worden gemaakt tussen privé- en bedrijfsvermogen).  

De rechtsvorm van een onderneming kan gewijzigd worden in de periode waarin zij actief is, 
met name door over te stappen van een natuurlijke persoon naar een rechtspersoon. Voor de 
overlevingsgraden geldt evenwel altijd de rechtsvorm van 31 december van het jaar waarin de 
onderneming werd opgericht. 

E. NACE-BEL-sectie (2008) 

Met dit criterium is het mogelijk om de ondernemingen te klasseren op basis van het type 
economische activiteit dat ze uitoefenen. De ondernemingen worden hier ingedeeld volgens de 
nomenclatuur NACE-BEL (2008). Het gaat om de Belgische versie, herzien in 2008, van de 
Europese statistische nomenclatuur van de NACE-activiteiten.  
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De nomenclatuur NACE-BEL (2008) wordt gestructureerd op vijf niveaus, van het meest 
algemene tot het meest precieze: 

− de secties, geïdentificeerd aan de hand van een hoofdletter (van A tot U); 

− de afdelingen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit twee cijfers van 
01 tot 9937; 

− de groepen, geïdentificeerd aan de hand van drie cijfers; 

− de klassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vier cijfers; 

− de subklassen, geïdentificeerd aan de hand van een getal bestaande uit vijf cijfers; 

Indien een onderneming verschillende economische activiteiten uitoefent die geklasseerd 
zouden moeten worden in verschillende categorieën NACE-BEL, dan stemt de activiteitencode 
NACE-BEL die haar wordt toegekend overeen met de hoofdactiviteit, namelijk de activiteit die 
het grootste deel van de toegevoegde waarde van de onderneming genereert.  

Bij gebrek aan informatie over de toegevoegde waarde voor de verschillende activiteiten wordt 
de hoofdactiviteit bepaald op basis van een van de volgende vervangingscriteria: 

− de gegenereerde omzet per activiteit; 

− de loonmassa per activiteit; 

− het aantal toegewezen personen per activiteit; 

− de gespendeerde werkuren per activiteit.  

De hoofdactiviteit van een onderneming wordt doorgaans bepaald op basis van een methode 
die “van hoog naar laag” genoemd wordt. Volgens deze methode gaat men achtereenvolgens 
over tot: 

− de identificatie van de hoofdsectie binnen de gedekte secties; 

− de identificatie van de hoofdafdeling binnen de afdelingen aanwezig binnen de 
hoofdsectie; 

− de identificatie van de hoofdgroep binnen de groepen aanwezig binnen de 
hoofdafdeling; 

− de identificatie van de hoofdklasse binnen de klassen aanwezig binnen de hoofdgroep; 

− de identificatie van de belangrijkste subklasse binnen de subklassen aanwezig binnen 
de hoofdklasse; 

De hoofdactiviteit is de activiteit van de belangrijkste subklasse, ook al genereert deze minder 
toegevoegde waarde dan een of meerdere andere subklassen van de onderneming, die terzijde 
geschoven worden volgens de methode “van hoog naar laag”. Behalve met deze methode moet 

                                                
37 Een bepaald aantal codes werden vrijgelaten om de toevoeging van nieuwe afdelingen mogelijk te maken 
zonder te moeten overgaan tot een volledige herziening van de nomenclatuur. 
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ook rekening gehouden worden met bepaalde classificatieregels die eigen zijn aan bepaalde 
secties, zoals die van de handel38. 

Wat de overlevingsgraden betreft, is de weergegeven hoofdactiviteit steeds die van 31 
december van het jaar waarin de ondernemingen werden opgericht. 

Hoewel de tabellen enkel een classificatie van de ondernemingen volgens de NACE-BEL-sectie 
voorstellen, zijn deze gegevens ook beschikbaar voor de afdeling. Deze gegevens zijn 
rechtstreeks te vinden op de website van Statbel of kunnen op verzoek door het BISA worden 
verstrekt. 

5.4 Publicatieperiode en -frequentie 

Statbel verstrekt de jaarlijkse gegevens over het overleven van btw-plichtige ondernemingen 
rond de maand december. De in jaar T ontvangen cijfers hebben betrekking op de overlevende 
ondernemingen in jaar T-1. In 2020 bijvoorbeeld zijn de verstrekte cijfers die voor 
ondernemingen die in 2019 na hun oprichting nog steeds actief zijn, d.w.z.: 

− Overleven van ondernemingen na 5 jaar voor in 2014 opgerichte ondernemingen; 

− Overleven van ondernemingen na 4 jaar voor in 2015 opgerichte ondernemingen; 

− Overleven van ondernemingen na 3 jaar voor in 2016 opgerichte ondernemingen; 

− Overleven van ondernemingen na 2 jaar voor in 2017 opgerichte ondernemingen; 

− Overleven van ondernemingen na 1 jaar voor in 2018 opgerichte ondernemingen. 

De tabellen van het BISA over het overleven van ondernemingen worden over het algemeen in 
de winter bijgewerkt. 

5.5 Interpretatie van de gegevens 

De statistieken in dit deel hebben alleen betrekking op de btw-plichtige ondernemingen. De 
meeste opmerkingen bij de interpretatie van de statistieken over het aantal btw-plichtige 
ondernemingen zijn dus ook hier geldig (zie 2.5).  

Naast deze algemene opmerkingen moet er bij de interpretatie van de statistieken inzake het 
overleven van ondernemingen rekening mee worden gehouden dat zij alleen betrekking hebben 
op ondernemingen die op 31 december van een jaar voor het eerst als btw-plichtige bij de KBO 
zijn geregistreerd. Indien een onderneming dit statuut in een jaar voor het eerst heeft verworven, 
maar dit op 31 december van dat jaar niet meer heeft, zal zij niet in de statistieken worden 
opgenomen. 

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat een voortijdige stopzetting van de 
bedrijfsactiviteit niet noodzakelijk verband houdt met bedrijfsfaillissementen. De stopzetting van 
een onderneming kan immers het gevolg zijn van een tijdelijke of definitieve terugtrekking van 

                                                
38 Voor meer informatie over de classificatiemethode per activiteit kunt u volgend document raadplegen: 
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf  

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/Over_Statbel_FR/Nomenclaturen/NACE-BEL%202008_NL.pdf
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de ondernemer uit het bedrijf. Indien een onderneming aan het einde van een jaar haar 
hoedanigheid van btw-plichtige verliest en in het daaropvolgende jaar opnieuw btw-plichtig 
wordt, wordt zij vanaf het jaar waarin zij haar hoedanigheid van btw-plichtige verliest, niet langer 
als een overlevende onderneming beschouwd en wordt zij voor eventuele latere 
overlevingsgraden niet langer in aanmerking genomen. 

Ten slotte kan het zijn dat een onderneming die één jaar of langer heeft overleefd, niet wordt 
meegeteld bij de berekening van de overlevingsgraden van één jaar, ook al heeft ze in feite 
meer dan één jaar overleefd. Zo zal bijvoorbeeld een onderneming die in januari T is opgericht 
en op 31 december T nog actief is, maar in maart T+1 niet meer, niet worden meegerekend bij 
de berekening van de eenjarige overlevingsgraad van het jaar T+1. De overlevingsgraad voor 
het jaar T+1 wordt immers berekend op basis van de ondernemingen die op 31 december T+1 
nog actief zijn. Dit geldt ook voor de overlevingsgraden op 2, 3, 4 en 5 jaar. 

Deze statistiek geeft informatie over het overleven van nieuwe ondernemingen in het Brussels 
Gewest tijdens de eerste jaren van hun activiteit en is een indicator die kan worden gebruikt 
om: 

− de impact van maatregelen ter ondersteuning van ondernemingen op het overleven van 
ondernemingen te evalueren; 

− toekomstige nieuwe ondernemers te informeren over hun overlevingskansen in de 
eerste jaren van hun activiteit; 

− investeerders in nieuwe ondernemingen te informeren over de overlevingskansen 
ervan. 
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