
BELGIË 
KMO-LAND?

Van België wordt vaak gezegd dat het een ‘kmo-land’ is. 
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“ACHT 
ACTIVITEITEN-
SECTOREN 
ZĲN GOED 
VOOR BĲNA 
80% VAN DE 
BELGISCHE 
KMO’S”

1  

betreffen ‘de niet-financiële 
marktgerichte economie’, meer 
bepaald de industrie, de bouw, 

Ondernemingen in de landbouw, 
bosbouw, visserij en diensten die 
gewoonlijk niet tot de 
marktgerichte economie behoren, 
zoals onderwijs en gezondheid, 
vallen daar niet onder.

2  , Internationale 
vergelijking van het kmo-
landschap (themas/
ondernemingen/kmos-en-
zelfstandigen-cijfers/statistieken-
over-kmos-belgië)

3 , Kmo’s per 
grootteklasse (themas/
ondernemingen/kmos-en-
zelfstandigen-cijfers/statistieken-
over-kmos-belgië) 

4 , Aantal bedrijven 

onrustwekkend (Actiedomeinen/
Economie & Conjunctuur)

5 Ibidem
6 , Structurele 

FIGUUR 1 –  AANTAL ONDERNEMINGEN, AANTAL WERKNEMERS EN TOEGEVOEGDE 
WAARDE PER GROOTTECATEGORIE (VOOR BELGIË EN DE EU)

0>9 572.668 93 968.280

10>49 27.754 550.109

50>249 4.221 426.539 39 18

>250 944 882.302

Totaal 605.587 100 100 2.827.230 100 100 224,8 100 100

Bron: SBA Sheet Fact 20191

GO = Grote Ondernemingen

O
nze 600.422 kleine ondernemingen
helpen een toegevoegde waarde te 
creëren van bijna 103 miljard euro – dat 
is 45,9% van de totale toegevoegde 
waarde – met 1.518.389 werknemers, 

goed voor 53,7% van de werkgelegenheid 
(in 2019)1. Dat cijfer betekent dat Belgische kleine 
ondernemingen een iets hoger aandeel van de totale 
toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in 
de privésector vertegenwoordigen dan het EU-
gemiddelde, waar die aandelen respectievelijk 38,4% 
en 49,8% bedragen. Het is dan ook logisch dat de 
bijdrage van de middelgrote en grote Belgische 
ondernemingen in de toegevoegde waarde (54%) 
en in de werkgelegenheid (46,3%) iets onder 
het Europese gemiddelde ligt (61,6% en 50,2%) 
(zie

De meeste Belgische kmo’s zijn eigenlijk micro-
ondernemingen (94,6% ondernemingen met 

werknemer hebben (81,6%). Die trend loopt gelijk 

vertegenwoordigen. Het Verenigd Koninkrijk, 
Luxemburg en vooral Duitsland hebben daarentegen 
meer kleine en middelgrote ondernemingen 
– – 

2.

CONSTANTE EVOLUTIE
Die cijfers evolueren voortdurend. Sinds 2009 blijft 

gemiddelde jaarlijkse toename van +3,4% voor kleine 
ondernemingen zonder personeel, +0,7% voor kleine 
ondernemingen met 1 tot 9 werknemers en +1% 

3. 

voorbeeld voor deze trend, voor het jaar 2019, 

Die cijfers zijn met enige nuance te hanteren, 

economische activiteit sinds begin 2020. Uit een studie 
van het VBO in samenwerking met Graydon blijkt dat 
ondanks de steunmaatregelen4, tussen 20 en 25% van 

faillissementen in 2020 hebben beperkt, toch valt een 
zware golf van faillissementen te vrezen wanneer die 
maatregelen bedrijven in moeilijkheden niet langer 

is opgeheven. Ongeveer 50.000 ondernemingen 
5.

LAGERE PRODUCTIVITEIT

werkgelegenheid in de privésector en produceren ze 
iets minder dan de helft van de toegevoegde waarde. De 

6 ligt 

verdeling van de middelgrote en grote ondernemingen 
over de verschillende economische sectoren verklaren 
deels dat verschil. Het aandeel middelgrote en grote 
ondernemingen is het grootst in de industrie, die ook 

Bron: Statbel
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FIGUUR 2 – TOEGEVOEGDE WAARDE 
PER WERKNEMER VOLGENS SCHAAL-
GROOTTE ONDERNEMING
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7   ‘Grote bedrijven en kmo's 
hebben elkaar meer nodig 
dan Lanoye denkt’, De 
Morgen,  11-12-2014

"IEDER OP 
ZĲN MANIER" 
BETEKENT NIET 
"IEDER IN ZĲN 
EIGEN HOEKJE"

MAAR WIE DRAAGT 
DAN HET MEEST BĲ 
AAN ONZE ECONOMIE? 
Blijkbaar wordt het ondernemerslandschap in 
België bevolkt door spelers van verschillende 

voor een belangrijk aandeel in de tewerkstelling, 

Want kmo’s en grote ondernemingen zijn onderling 
sterk afhankelijk van elkaar 7. Niet minder dan 
40%  van de 
waarde die tussen Belgische ondernemingen 
wordt gegenereerd, ontstaat tussen kmo’s 

handelsactiviteiten tussen kmo’s en grote bedrijven 

Een substantieel aandeel van de toegevoegde 
waarde en de werkgelegenheid bij kmo’s hangt dus 

onderhouden en vice versa. Wanneer bovendien 

herstructureringen die de jongste jaren bij een 
aantal ondernemingen lopen, laten vandaag of 
morgen ongetwijfeld sporen na bij kleinere spelers.   

Hoe zien de CEO’s van die ondernemingen zelf 

FIGUUR 4 – HANDELSBETREKKINGEN 
TUSSEN KMO’S EN GROTE 
ONDERNEMINGEN (IN EURO)

122.658 58.146 180.804

52.142 37.770 89.912

174.800 95.916 270.716

Bron: Federaal Planbureau

ACHT SECTOREN VOOR … 
80% VAN DE TAART

kmo’s. Gespecialiseerde wetenschappelijke en 

(17,9%) en de bouwnijverheid (13,6%) alleen 

FIGUUR 3 – BELANGRĲKSTE ACTIVITEITEN-
SECTOREN VAN KMO’S IN BELGIË
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Bron: Statistieken over kmo's van de FOD Economie
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