
drijven in financiële problemen
zit. ‘Een aantal bereidt een her-
structureringsplan voor’, zegt hij
zonder namen te noemen. Het af-
gelopen jaar kondigde al een tien-
tal bedrijven herstructurerings-
plannen af. De grootste Belgische
fashion retailer, FNG, zag zijn vol-
ledig Benelux-bedrijf failliet gaan.
Bij FNG verdwenen meer dan 1.000
banen en meer dan 100 winkels. Bij
Sacha-schoenen gaan door een
faillissement 140 jobs en 17 win-
kels voor de bijl. Bij Camaïeu gaat

‘Meer herstructureringen op komst in modesector’
het om 25 winkels. Wibra zou van
de 81 winkels in België er maar 30
overhouden, kurkvloerenspecia-
list Santana had tien grote winkels
en ging failliet, Orchestra-Préma-
man sloot 50 winkels, E5-Mode
ging door een gerechtelijke reorga-
nisatie, net als Maxi Toys. Bij dat
speelgoedbedrijf zouden 400 jobs
sneuvelen. 

Maar er is dus nog meer banen-
verlies op komst. Daarom roept
Michel de Vivaldi-partijen op om
een actieplan van Comeos te on-

dersteunen. Dat plan zet zowel in
op laaggeschoolden, de digitalise-
ring van de economie als de ver-
groening van de economie. ‘We
moeten mensen zonder humanio-
radiploma via opleiding voorberei-
den op andere jobs.’ De Belgische
handel staat ook zwak in de digita-
le economie. ‘In de non-food is nu
al één product op de twee afkom-
stig van buitenlandse webshops.
Als we niets doen, wordt dat twee
op de drie.’ Een derde actiepunt is
energie. ‘Energie is samen met de Pascal Dendooven

lonen en huur de belangrijkste
kostenpost. De ommezwaai naar
duurzame energie verloopt veel te
traag. Op de parkings van de win-
kelbedrijven staan nu 1.000 elek-
trische laadpalen. Daar kunnen we
morgen 40.000 van maken als het
kader dat toelaat.’ Op de daken van
de winkels zouden ook meer zon-
nepanelen kunnen komen. ‘Creëer
een systeem waarbij de eigenaar er
belang bij heeft om in groene
stroom te investeren.’ 

Volgens Dominique Michel, ceo
van Comeos, dreigt massaal ba-
nenverlies in het winkelbedrijf en
de horeca. ‘Van de meer dan
100.000 laaggeschoolde jobs die de
Nationale Bank ziet verdwijnen,
situeren er zich 80.000 bij de han-
del en horeca’, zegt Michel. De ceo
zegt dat een op de twee modebe-

De handels-
federatie Comeos waarschuwt 
dat vooral laaggeschoolden 
getroffen zullen worden. 

BANENVERLIES 

‘De impact van de coronapande-
mie op de financiële gezondheid
van onze bedrijven is enorm.’ Met
die sombere boodschap pakken de
werkgeverskoepel VBO en het han-
delsinformatiekantoor Graydon
uit in een gezamenlijk rapport
over de liquiditeitspositie van het
Belgische bedrijfsleven. 

Eerste vaststelling: zonder spe-
cifieke steunmaatregelen door de
overheid was liefst 43 procent van
alle bedrijven in ernstige financië-
le problemen gekomen, ‘zelfs tot
op de rand van het faillissement’.

Door een mix van federale en
regionale maatregelen – zoals soe-
pelere regels bij tijdelijke werk-
loosheid, een staatswaarborg op
ondernemingskredieten, uitstel
van bedrijfsbelastingen en
bedrijfspremies – is dat niet
gebeurd. Toch kampt nog altijd 25

gen (50,9 procent) in financiële
ademnood. Een doorsnee horeca-
zaak (op basis van de mediaan-
cijfers in het rapport) heeft een in-
jectie van 21.250 euro nodig om
niet in acute betalingsnood te
verzeilen. Voor een doorsnee han-
delszaak is dat 44.500 euro. In de
handel kampt zo’n 35 procent met
financiële problemen, in de recre-
atiesector is dat zelfs 41 procent.

Slecht voor start-ups
Opvallend, en zorgwekkend: uit
de analyse blijkt dat 16 procent
van de ondernemingen, 66.000 of
bijna een op de zes, die vóór de
coronacrisis perfect gezond
waren, nu met aanzienlijke liqui-
diteitsproblemen wordt ge-
confronteerd. ‘De crisis blijft niet
beperkt tot bedrijven die er
zonder corona ook al slecht aan

Kwart van bedrijven verkeert 
in financiële ademnood

Door de coronacrisis kampt een kwart van alle bedrijven met (acute)
liquiditeitsproblemen, in de horeca is dat zelfs de helft. Ook 66.000 bedrijven die 
voordien perfect gezond waren, worden hard getroffen. 

ONDERNEMEN

toe waren.’
Bovendien hebben kleinere en

jongere ondernemingen in ver-
houding het hardst onder de crisis
te lijden. ‘Wat niet betekent dat de
weerslag van de coronacrisis bij
grotere, oudere bedrijven minder
groot is,’ legt Eric Van den Broele
van Graydon uit, ‘maar die zijn er
beter tegen bestand, omdat ze
door de jaren heen grotere reser-
ves konden aanleggen dan kleine
en jonge ondernemingen.’ 

VBO en Graydon noemen die
vaststelling ‘alarmerend’. ‘Heel
wat start-ups en scale-ups, die de
ondernemingen van morgen zijn,
riskeren te verdwijnen en dat kan
ons groeipotentieel op middel-
lange en lange termijn aantasten.’

Bij bedrijven die jonger zijn dan
vier jaar is maar 55 procent finan-
cieel gezond, tegen 71 procent bij
bedrijven ouder dan tien jaar. 

Relancepakket
Pieter Timmermans, de gedele-
geerd bestuurder van het VBO,
hamert op de nood aan bijkomen-
de overheidsmaatregelen. Die
moeten volgens hem verzekeren Johan Rasking

dat de liquiditeitsproblemen geen
golf van faillissementen of
bedrijfssluitingen in gang zetten.

‘De maatregelen die tot op
heden zijn genomen, hebben de
bedrijven al flink geholpen, maar
volstaan jammer genoeg niet voor
de kleine, middelgrote en jongere
ondernemingen en sommige van
de grote ondernemingen in de
hardst getroffen economische
niches’, meent Timmermans.

Het VBO somt een resem moge-
lijkheden op: een herijking en
versterking van de notionele-inte-
restaftrek voor kleine onderne-
mingen, een versterking van de
taxshelter voor start-ups en scale-
ups en een mobilisering van open-
baar en particulier spaargeld (en
van de reserves van gezonde on-
dernemingen), via gerichte incen-
tives. 

VBO-topman Timmermans
richt zich tot slot rechtstreeks tot
de preformateurs. ‘We vragen hen
dringend om een economisch
herstelplan op tafel te leggen en
daarvoor in het regeerakkoord de
nodige aanzetten te geven.’

procent van de bedrijven met li-
quiditeitsproblemen. De totale
nood aan (bijkomend) kapitaal
wordt door Graydon op 83 miljard
euro geraamd. Zonder overheids-
ingrijpen was dat zelfs 115 miljard
geweest.

Het is geen verrassing dat de
horeca de zwaarst getroffen sector
is. In de horeca zit net iets meer
dan de helft van alle ondernemin-

Geen verrassing: de horeca is de zwaarst getroffen sector. Foto: gesloten cafés in centrum Gent. © Fred Debrock

‘De steunmaatregelen
hebben bedrijven al 
flink geholpen, maar
volstaan jammer 
genoeg niet'
Pieter Timmermans  
Gedelegeerd bestuurder VBO

Impact van de coronacrisis op Belgische ondernemingen
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Vóór de crisis Vandaag zonder
maatregelen

Vandaag met
maatregelen
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