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Voorwoord 
 

De éénjarige opleiding tot Master of Science in de bedrijfseconomie was voor ons beiden een zeer 

grote uitdaging. Wij zijn namelijk reeds afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieurs optie Bouwkunde. 

Daarenboven is de Masterproef een belangrijk sluitstuk van een Masteropleiding waarin we graag 

onze verworven economische kennis aantonen. We stellen u dan ook met grote voldoening deze 

scriptie voor die handelt over karakteristieken van falende ondernemingen. Gedurende een negental 

maanden werkten wij aan dit voor ons compleet nieuw thema. Hierbij kwamen wij in contact met heel 

wat personen die ons met hun raad en daad bijstonden tot de voltooiing van deze Masterproef. Onze 

dank gaat dus uit naar alle personen die ons gedurende deze periode assisteerden. 

 

In de eerste plaats willen we een woord van dank uiten aan onze promotor Professor Ludo Theunissen. 

Eerst en vooral voor het aanbieden van dit zeer interessant Masterproefonderwerp binnen de 

vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering. De combinatie van experimenteel onderzoek, de data-

analyse en de praktische besluiten maken dit onderwerp enorm boeiend. Ook het actueel karakter en 

het praktisch nut van het onderwerp geven een enorme meerwaarde, enerzijds aan de scriptie zelf en 

anderzijds aan de auteurs ervan. Daarnaast willen we hem ook bedanken voor het enthousiasme, de 

interesse en de overgave waarmee hij onze interesse gewekt heeft voor het onderwerp en de 

stimulans om vol te houden in moeilijkere periodes. 

 

Een tweede woord van dank gaat uit naar Masterproefbegeleider Stefaan Meersschaert, voor de 

begeleiding vanaf dag één tot en met de presentatie van deze scriptie. We willen hem bedanken voor 

de snelle aanpak bij de regeling van praktische zaken en de nuttige inbreng in verband met het 

onderwerp van deze scriptie.  

 

Een speciaal woordje van dank gaat ook uit naar de firma D&B (Dun & Bradstreet) en in het bijzonder 

naar Vindevogel Bernd. We willen hem enerzijds bedanken voor de vele nuttige informatie en tips die 

hij ons bezorgde en anderzijds voor de uitgebreide dataset die ons empirisch onderzoek mogelijk 

maakte. 

 

Tot slot danken we graag de mensen uit onze directe omgeving. In het bijzonder Saar Van Hevel voor 

het aandachtige naleeswerk en niet in het minst onze ouders voor de steun tijdens de volledige duur 

van onze opleiding. Dankzij hen hebben we de studies van Master in de bedrijfseconomie kunnen 

aanvatten en hopelijk tot een goed einde brengen. Tot slot willen we nog de Universiteit Gent, de 

docenten en de medestudenten bedanken voor de leerrijke jaren. 

 

Hopelijk kunnen we met deze Masterproef ons steentje bijdragen in de kennis betreffende 

karakteristieken van falende ondernemingen. 

 

 

Jelle Benoot en Frederiek Vanhessche 

Gent, juni 2012 
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Inleiding             1 

 

Inleiding 
 

In tijden van economische crisis zijn falende ondernemingen een veel besproken onderwerp. Uit cijfers 

blijkt onder andere dat het aantal faillissementen in België sinds 2006 jaarlijks toeneemt van 7616 tot en 

met 10224 in 2011. Deze grote stijging deed ons vooral nadenken over welke ondernemingen nu 

eigenlijk precies in moeilijkheden komen. Ongezouten kunnen we beweren dat het goed is dat niet-

competitieve ondernemingen failliet gaan, weliswaar indien er enkel gekeken wordt naar de algemene 

gezondheid van de economie. Op die manier komt er potentieel vrij voor gezonde ondernemingen. 

Desondanks is een faillissement voor niemand een aangename ervaring die, indien dit enigszins mogelijk 

is, moet vermeden worden. 

 

Wij zijn vooral geïntrigeerd door volgende onderzoeksvragen: Welke ondernemingen gaan er failliet? Uit 

welke sector? Welke leeftijd hebben die ondernemingen? Hoe zit het met het betalingsgedrag? Zijn er 

specifieke gegevens uit de balans of resultatenrekening die wijzen op een faillissement? Kan een 

eventueel faillissement voorspeld worden? 

 

Algemeen wordt er dus onderzoek verricht naar de karakteristieken van falende ondernemingen. Er 

wordt getracht om een onderscheid vast te stellen tussen falende en gezonde ondernemingen.  

 

Om op al deze onderzoeksvragen een antwoord te kunnen vormen, wordt er door D&B een dataset ter 

beschikking gesteld met allerlei gegevens over 392121 Belgische ondernemingen. Door analyse van deze 

dataset en de beschikbare Bel-first cd-roms wordt er gezocht naar antwoorden op bovenstaande 

onderzoeksvragen. 

 

In hoofdstuk 1 worden enkele technieken besproken die kunnen oordelen over de financiële gezondheid 

van ondernemingen. In een eerste stap worden het Fito-kompas en de Fito-score van Graydon 

besproken omdat dit toch wel een veel gebruikte techniek is bij onderzoek naar de karakteristieken van 

falende ondernemingen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de gezondheidsmeters van D&B 

zoals de faillissementsscore, de betalingsscore en de D&B rating. 

 

In hoofdstuk 2 wordt onderbouwd dat onderzoek naar de karakteristieken van falende ondernemingen 

wel degelijk noodzakelijk en nuttig is. Er wordt heel wat data geanalyseerd van de FOD economie over 

het aantal faillissementen in België, in de Gewesten, per sector,… . Er wordt ook aangetoond dat het 

aantal faillissementen globaal stijgt jaar na jaar en dit fenomeen wordt ook per sector behandeld. 

Daarnaast wordt er kort gesproken over veel voorkomende oorzaken van falen en falingspaden. 

 

Na de inleidende hoofdstukken komt in hoofdstuk 3 het empirisch onderzoek aan bod. In een eerste 

stap wordt er getracht om, door analyse van de dataset, een algemene segmentering op te stellen van 

falende ondernemingen. Daarna wordt er onderzoek verricht op de klassieke ratio’s met betrekking tot 

solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit. Telkens wordt er geprobeerd om een onderscheid vast te stellen 

tussen falende en gezonde ondernemingen, zoals de onderzoeksvraag vooropstelt. In een derde stap 

komen gegevens aan bod die voor dit type onderzoek eerder vernieuwend zijn. Er wordt namelijk 

onderzoek verricht op het betalingsgedrag en de paydex-score van falende en gezonde ondernemingen. 

Ook wordt de financiële sterkte van ondernemingen geanalyseerd op basis van gegevens van D&B. 

 

In een laatste stap wordt er geprobeerd om een voorspelling te maken van falende ondernemingen. 

Daartoe worden eerst tal van ratio combinaties geanalyseerd waarbij de grootste verschillen waar te 

nemen zijn tussen falende en gezonde ondernemingen. Daarna wordt er getracht om, op basis van het 

model van Altman, een falingspredictiemodel op te stellen met behulp van logistische regressie en 

discriminant analyse. 
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Hoofdstuk 1.     Financiële gezondheid ondernemingen 

1.1 Algemeen 

 

Het is belangrijk om een goed zicht te hebben op de financiële gezondheid van een onderneming. De 

financiële gezondheid van een onderneming is immers een waardemeter die de kans op falen van een 

onderneming aangeeft. Om de financiële gezondheid van een onderneming te bepalen bestaan er 

verschillende gezondheidsmeters. In dit hoofdstuk worden enkele van deze gezondheidsmeters 

besproken. Naast de bespreking van enkele gezondheidsmeters wordt ook een vragenlijst als diagnose-

instrument aangehaald. Via een dergelijke vragenlijst kunnen immers de oorzaken van de onderliggende 

problemen van een onderneming worden vastgesteld. 

1.2 FiTo-meter van Graydon (FiTo-score, FiTo-kompas) 

 

De FiTo-meter is een eenvoudige en geïntegreerde maatstaf voor de financiële toestand van een 

onderneming. Hij is gebaseerd op het gebruik van acht ratio’s. Een ratio is een verhoudingsgetal waarbij 

twee of meer gegevens uit de balans, resultatenrekening en/of toelichting aan elkaar gerelateerd 

worden om een beter inzicht te krijgen in de financiële situatie van een onderneming. Financiële ratio’s 

kunnen betrekking hebben op de vier verschillende basisdimensies van de financiële gezondheid van 

een onderneming: 

• Toegevoegde waarde: Slaagt de onderneming erin voldoende waarde toe te voegen aan de 

aangekochte goederen en diensten en is de klant bereid daarvoor te betalen? 

• Rendabiliteit: Welke resultaten worden bereikt in verhouding tot de verkopen en de ingezette 

middelen? 

• Solvabiliteit: Kan een onderneming haar financiële verplichtingen in verband met 

interestbetaling en aflossing ten gevolge van schuldfinanciering nakomen? 

• Liquiditeit: Is de onderneming in staat voldoende kasmiddelen te mobiliseren om haar 

kortlopende betalingsverplichtingen na te leven? 

 

Het FiTo-model combineert acht ratio’s door middel van een eenvoudig rekenkundig gemiddelde. 

Alvorens het gemiddelde te nemen van de ratiowaarden, wordt er een logittransformatie op de ratio’s 

toegepast om (vergelijkbare) waarden tussen 0 en 1 te bekomen. De formule van de logittransformatie 

is als volgt: 
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1
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x
e

xit
−+

=  
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In tabel 1.1 wordt aangeduid hoe deze formule ratiowaarden kan transformeren tot een nieuwe 

logitwaarde die tussen 0 en 1 ligt. 

Ratiowaarde Logitwaarde 

+ 10 1.0000 

+ 5 0.9933 

+ 1 0.7311 

+ 0.5 0.6225 

0 0.5000 

- 0.5 0.3775 

- 1 0.2689 

- 5 0.0067 

- 10 0.0000 

Tabel 1.1: Logittransformatie 
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Na zorgvuldig onderzoek naar de kennis omtrent de financiële indicatoren van faillissementen en na een 

grondige analyse van verschillende zinvolle combinaties van ratio’s, werden er acht ratio’s geselecteerd 

voor het FiTo-model: 

1) Bruto toegevoegde waarde / persone

2) Nettorendabiliteit totaal actief voor belastingen

3) Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen

4) Graad van zelffinanciering 

5) Graad van financiële onafhankelijkheid

6) Korte termijn financiële schuldgraad

7) Dekking van het vreemd vermogen

8) Nettokasratio 

 

Voor het berekenen van de logitwaarde uit de ratiowaarde moet men voor ratio nummer 6 “Korte 

termijn financiële schuldgraad” een negatief teken gebruiken in de 

de Korte termijn financiële schuldgraad 

volgt in: 

 
Logitwaard

 

Voor de andere 7 ratio’s gebruikt men een positief teken in de logitformule 

bijvoorbeeld voor de Nettokasratio een waarde bekomt van 0,85%, dan wordt formule 

 
Logitwaard

 

De FiTo-score wordt verkregen door het rekenkundig gemiddelde van de logitwaarden van de acht 

ratio’s te berekenen. Zo wordt een beeld geschetst van de totale financiële gezondheid van een 

onderneming of een groep ondernemingen. Hoe hoger de score, hoe beter. In de uiteindelijke 

voorstelling van de FiTo-score worden de logitscores van de individuele ratio’s wegg

geen toegevoegde waarde creëren en enkel een tussenstap zijn voor de berekening van de eindscore. 

Wel worden percentielen toegevoegd. Zo wordt een onderneming per ratio gepositioneerd ten opzichte 

van zijn referentiegroep. Het zijn ook

in het FiTo-kompas. Figuur 1.1 stelt het FiTo

 

Figuur 1.1: FiTo-kompas van een (fictieve) o

iële gezondheid van de onderneming  

vuldig onderzoek naar de kennis omtrent de financiële indicatoren van faillissementen en na een 

grondige analyse van verschillende zinvolle combinaties van ratio’s, werden er acht ratio’s geselecteerd 

Bruto toegevoegde waarde / personeelskosten 

abiliteit totaal actief voor belastingen 

abiliteit eigen vermogen na belastingen 

Graad van financiële onafhankelijkheid 

Korte termijn financiële schuldgraad 

Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow 

Voor het berekenen van de logitwaarde uit de ratiowaarde moet men voor ratio nummer 6 “Korte 

termijn financiële schuldgraad” een negatief teken gebruiken in de logitformule 1.1. Stel dat men voor 

de Korte termijn financiële schuldgraad een waarde bekomt van 10,12%, dan vult men 
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score wordt verkregen door het rekenkundig gemiddelde van de logitwaarden van de acht 

ekenen. Zo wordt een beeld geschetst van de totale financiële gezondheid van een 

onderneming of een groep ondernemingen. Hoe hoger de score, hoe beter. In de uiteindelijke 

score worden de logitscores van de individuele ratio’s weggelaten, aangezien ze 

geen toegevoegde waarde creëren en enkel een tussenstap zijn voor de berekening van de eindscore. 

Wel worden percentielen toegevoegd. Zo wordt een onderneming per ratio gepositioneerd ten opzichte 

van zijn referentiegroep. Het zijn ook deze percentielen die men gebruikt voor de grafische voorstelling 

het FiTo-kompas voor van een willekeurige onderneming X.

kompas van een (fictieve) onderneming X (Bron: Graydon, 2011) 

3 

vuldig onderzoek naar de kennis omtrent de financiële indicatoren van faillissementen en na een 

grondige analyse van verschillende zinvolle combinaties van ratio’s, werden er acht ratio’s geselecteerd 

Voor het berekenen van de logitwaarde uit de ratiowaarde moet men voor ratio nummer 6 “Korte 

Stel dat men voor 

een waarde bekomt van 10,12%, dan vult men formule 1.1 als 

( 1.2 ) 

1.1. Stel dat men 

1.1: 

( 1.3 ) 

score wordt verkregen door het rekenkundig gemiddelde van de logitwaarden van de acht 

ekenen. Zo wordt een beeld geschetst van de totale financiële gezondheid van een 

onderneming of een groep ondernemingen. Hoe hoger de score, hoe beter. In de uiteindelijke 

elaten, aangezien ze 

geen toegevoegde waarde creëren en enkel een tussenstap zijn voor de berekening van de eindscore. 

Wel worden percentielen toegevoegd. Zo wordt een onderneming per ratio gepositioneerd ten opzichte 

deze percentielen die men gebruikt voor de grafische voorstelling 

kompas voor van een willekeurige onderneming X. 
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Elke pijl in figuur 1.1 stelt een ratio voor. De lengte van de pijl wordt bepaald door de percentielscore. 

Hoe langer de pijl, hoe beter. Onderneming X scoort dus zeer goed op de “Graad van zelffinanciering” en 

de “Korte termijn financiële schuldgraad”. Het percentiel van de totale FiTo-score wordt weergegeven 

door de rand van de zwarte cirkel: hoe groter het vleeskleurige (= zonnige) gedeelte of hoe kleiner het 

blauwe(=mistige) gedeelte, hoe sterker de financiële toestand van de onderneming in dat jaar. 

Voorgaande jaren worden weergegeven door de groene en rode stippellijnen. 

1.3 Gezondheidsmeters D&B  

 

Dun & Bradstreet (D&B) is wereldmarktleider als leverancier van globale zakelijke informatie, tools en 

inzicht. Het biedt haar klanten al meer dan 165 jaar instrumenten en deskundig advies voor het nemen 

van betrouwbare krediet-, marketing- en aankoopbeslissingen. De dienstverlening is gebaseerd op een 

B-to-B database met meer dan 206 miljoen bedrijven in meer dan 200 landen. Meer dan 100.000 

klanten wereldwijd beschouwen D&B als een betrouwbare partner voor het nemen van zakelijke 

beslissingen. In wat volgt wordt wat meer uitleg gegeven over de parameters waarmee D&B peilt naar 

de gezondheid van een bedrijf. 

1.3.1 Faillissementscore D&B 

 

De D&B Faillissementscore is een risico-indicator die de kans dat een bedrijf binnen 12 maanden zijn 

activiteiten zal staken aangeeft. Het is een percentielscore op een schaal van 1 tot 100 die een bedrijf 

positioneert ten opzichte van andere bedrijven in de database van D&B. De score dient om risico’s 

zichtbaar te maken, om consistente en objectieve kredietbeslissingen te nemen en om de efficiëntie van 

het kredietbeleid te verhogen. Hij is gebaseerd op een grote hoeveelheid aan handelsinformatie. 

 

De kenmerken van de D&B Faillissementscore zijn: 

• Statistisch bepaald: De D&B Faillissementscore is een statistisch bepaalde en mathematisch 

berekende score. 

• Dynamisch: De D&B Faillissementscore wordt dagelijks herberekend op basis van recente 

informatie. 

• Vergelijkbaar: De D&B Faillissementscore is beschikbaar voor alle bedrijven in 18 Europese 

landen (ook voor bedrijven die geen financiële rekeningen publiceren). 

• Gedetailleerd: De D&B Faillissementscore verfijnt de risicoschaal van 1 tot 4 van de D&B rating 

tot een schaal van 1 tot 100. 

 

Een team van D&B specialisten is erin geslaagd om door middel van moderne statistische 

scoringstechnieken de data-elementen te identificeren die bepalend zijn voor het succes of het falen 

van een bedrijf. Het zijn deze data-elementen die gebruikt worden in de berekening van de D&B rating 

en de D&B Faillissementscore. 

De D&B Faillissementscore is landspecifiek: voor elk land wordt een model ontwikkeld op basis van de 

beschikbare data en tendensen in dat land. Na de identificatie van de voorspellende data-elementen, 

wordt aan elk element een aantal “punten” toegekend. Om bedrijven uit verschillende landen te kunnen 

vergelijken, wordt het puntenaantal daarna omgerekend naar een schaal van 1 tot 100 (de 

Faillissementscore). 
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Figuur 1.2: Bepaling D&B Faillissementscore (Bron: [6]) 

 

De Belgische D&B Faillissementscore wordt berekend op basis van de volgende elementen: 

• Algemene bedrijfsgegevens: bv. aantal werknemers, ouderdom van het bedrijf 

• Financiële gegevens: bv. winst- en verliescijfers, financiële ratio’s 

• Betalingsveranderingen: bv. ervaringen uit het D&B Trade-programma, ingediende 

incassodossiers, geprotesteerde wissels, dagvaardingen van de RSZ 

 

De score is op volgende wijze te interpreteren: Hoe hoger de D&B Faillissementscore, hoe beter de 

financiële gezondheid van dat bedrijf en hoe kleiner de kans dat dit bedrijf binnen de volgende 12 

maanden haar activiteiten staakt. Met andere woorden: Een D&B Faillissementscore van 1 geeft aan dat 

er een grote kans is dat een bedrijf failliet wordt verklaard, terwijl een D&B Faillissementscore van 100 

aangeeft dat daar weinig kans toe is: 

 

D&B Faillissementscore 

Score Falingskans 

96-100 0.05% 

51-55 0.95% 

6 – 10 4.88% 

1 – 5 13.47% 

Tabel 1.2: D&B Faillissementscore (Bron: [6]) 

 

Voorbeeld van een bedrijf met een lage kans om binnen de 12 maanden de activiteiten te moeten 

staken: 

 

 
Figuur 1.3: D&B Faillissementscore van 88 op 100 (Bron: [6]) 

 

D&B Faillissementscore van 88 op 100: 12% van de Belgische bedrijven heeft een kleinere kans op 

faillissement. 
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Voorbeeld van een bedrijf met een hoge kans om binnen de 12 maanden de activiteiten te moeten 

staken: 

 

 
Figuur 1.4: D&B Faillissementscore van 9 op 100 (Bron: [6]) 

 

D&B Faillissementscore van 9 op 100: 91% van de Belgische bedrijven heeft een kleinere kans op 

faillissement. 

 

De voordelen van de D&B Faillissementscore zijn: 

• Snelle besluitvorming: Door de kredietbesluitvorming te baseren op de D&B Faillissementscore 

kan men op effectieve wijze de tijd verminderen die nodig is voor de verwerking van aanvragen. 

• Goede beslissingen en verminderde blootstelling aan niet-invorderbare schuld: Door de fijne 

schaal van de D&B Faillissementsscore kan men nauwkeurig beslissingen nemen en zich 

daardoor goed afschermen tegen slecht betalende klanten. 

• Efficiëntie en productiviteit: Door de automatisering van gemakkelijke of standaard aanvragen 

(ongeveer 70% van alle kredietbeslissingen) kan men hun aandacht en tijd gebruiken om de 

moeilijkere gevallen te onderzoeken. 

• Consistente en objectieve kredietbeslissingen: Door bij kredietbeslissingen beroep te doen op 

de D&B Faillissementscore kan men de consistentie en objectiviteit binnen de 

besluitvormingsprocessen verbeteren. 

• Effectief beheer van de portefeuille: De D&B Faillissementscore maakt het risico zichtbaar en 

meetbaar. Daardoor is men in staat het individuele en globale risico van de debiteurstand in te 

schatten, in kaart te brengen en te beheren. 

 

De figuur 1.5 geeft de D&B Faillissementscore weer voor de firma Bekaert NV. 

 

 
Figuur 1.5: D&B Faillissementscore voor Bekaert NV (Bron: [17]) 

 

Deze score van 100 betekent dat 0% van de Belgische bedrijven een lager risico hebben om failliet te 

gaan dan Bekaert NV. 
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1.3.2 Betalingsscore D&B (Paydex) 

 

Als bedrijf is het interessant om het betalingsgedrag en de betalingstrend van je klanten te kennen. 

Schommelingen in het betalingsgedrag is vaak één van de eerste tekenen van financiële moeilijkheden. 

Het geldt dan ook als één van de meest voorspellende elementen van een faillissement, nog voor de 

bekendmaking van de officiële documenten zoals balansen. 

 

Opdat men steeds over de meest recente en meest accurate kredietinformatie zou beschikken, 

ontwikkelde D&B het unieke Dun-Trade Programma. Dit programma dicht de kloof tussen het kennen 

van de financiële sterkte van een bedrijf en het wachten op de jaarlijks neergelegde documenten zoals 

balansen. Het Dun-Trade Programma verzamelt betalingsinformatie bij bedrijven op maandelijkse basis. 

Het Dun-Trade Programma is vrij eenvoudig. Iedere maand maken de deelnemers aan het programma al 

hun relevante betalingsgegevens over aan D&B. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd en op een 

eenvoudige manier. Deze gegevens worden vervolgens in de D&B database geladen en toegevoegd aan 

bestaande bedrijfsfiches. 

Wereldwijd bezorgen meer dan 9000 bedrijven hun betalingservaringen aan D&B. Deze bedrijven 

worden Trade-Partners genoemd. D&B verwerkt jaarlijks zo’n 400 miljoen betalingservaringen en heeft 

meer dan 60 miljoen unieke ervaringen beschikbaar. 

 

Via het Dun-Trade Programma verzamelt D&B dus jaarlijks miljoenen betalingservaringen van 

deelnemers aan dit programma. Zo kan D&B het betalingsgedrag van individuele bedrijven analyseren. 

Figuur 1.6 geeft het betalingsgedrag van een bedrijf weer, meer bepaald het gemiddeld aantal dagen te 

laat betalen van de facturen. 

 
Figuur 1.6: Betalingsgedrag van een bedrijf (Bron: [7]) 

 

De zwarte lijn geeft het betalingsgedrag van dit bedrijf weer. In maart werd het failliet verklaard, een 

gebeurtenis die D&B maanden tevoren al had voorspeld. 

 

Het resultaat van de analyse van het betalingsgedrag van de individuele bedrijven wordt weergegeven 

door de D&B Betalingsscore. Deze geeft aan hoe snel een bedrijf zijn facturen betaalt. Omdat de 

gegevens systematisch op maandelijkse basis worden verzameld bij bedrijven uit diverse sectoren, 

geven deze een exclusief inzicht in het recente betalingsgedrag van een bedrijf. Naast deze 

betalingsevaluatie per bedrijf, vergemakkelijkt deze methodische en degelijke analyse eveneens de 
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vergelijking van het betalingsgedrag tussen verschillende sectoren. Het verband tussen de D&B 

Betalingsscore en het betalingsgedrag wordt weergegeven in tabel 1.3. 

D&B Betalingsscore Betalingsgedrag 

100 Vooraf 

90 Met korting 

80 Tijdig 

70 15 dagen vertraagd 

60 22 dagen vertraagd 

50 30 dagen vertraagd 

40 60 dagen vertraagd 

30 90 dagen vertraagd 

20 120 dagen vertraagd 

10 150 dagen vertraagd 

0 180 dagen vertraagd 

UN Niet beschikbaar 

Tabel 1.3: Verband tussen D&B Betalingsscore en betalingsgedrag (Bron: [7]) 

 

In de rapporten van D&B vind je naast de D&B Betalingsscore ook nog het courante “dagen vertraagd”-

cijfer terug als betalingsgegeven. Dit cijfer geeft de gemiddelde vertraging weer van de betaalde 

facturen. 

In figuur 1.7 wordt de betalingsscore weergegeven voor de firma Bekaert NV. 

 
Figuur 1.7: D&B Betalingsscore voor Bekaert NV (Bron: [17]) 

 

De figuur 1.8 geeft het “dagen vertraagd”-cijfer mee voor de firma Bekaert NV. 

 

 
Figuur 1.8: "Dagen vertraagd"-cijfer voor Bekaert NV (Bron: [17]) 

 

Bekaert NV betaalde dus haar facturen met een gemiddelde vertraging van 12 dagen. Figuur 1.9 stelt 

procentueel voor hoeveel procent van de facturen met welke vertraging werden betaald door de firma 

Bekaert NV. 

 
Figuur 1.9: Procentuele voorstelling betalingsgedrag voor Bekaert NV (Bron: [17]) 
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1.3.3 D&B Rating 

 

De D&B Rating geeft een snel en duidelijk inzicht in het risico op faillissement. Met de D&B 

bedrijfsrisico-evaluaties kan de kans op succes of faling van een prospect in een handomdraai bepaald 

worden. Deze evaluaties zijn immers gebaseerd op de meest uitgebreide up-to-date informatie. De D&B 

Rating zet een heleboel afzonderlijke gegevens om in een beknopte gids over het prestatievermogen 

van een onderneming. 

 

De D&B Rating is afgeleid van de D&B Faillissementscore en weerspiegelt de financiële kracht van een 

bedrijf en zijn kans op faling of succes (risico-indicator). De D&B Rating wordt al jarenlang erkend als de 

toonaangevende voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s en falingsrisico’s te evalueren. Dankzij de 

D&B Rating wordt een bedrijf al vroeg gewaarschuwd in geval van mogelijke liquiditeitsproblemen en 

heeft het ruim de tijd om haar handelsvoorwaarden te wijzigen om zo aanzienlijke financiële verliezen 

te voorkomen. 

 

De D&B Rating bestaat uit twee delen: De “financiële sterkte” code (gebaseerd op het netto eigen 

vermogen) en de “Risicofactor” om het risico weer te geven. Tabel 1.4 geeft de verschillende financiële 

sterkte codes weer. 

Netto eigen vermogen Volgestort kapitaal Netto eigen vermogen [€] 

5A 5AA 50.000.000 en hoger 

4A 4AA 25.000.000 - 49.999.999 

3A 3AA 10.000.000 - 24.999.999 

2A 2AA 2.000.000 - 9.999.999 

1A 1AA 1.000.000 - 1.999.999 

A AA 500.000 - 999.999 

B BB 300.000 - 499.999 

C CC 150.000 - 299.999 

D DD 100.000 - 149.999 

E EE 50.000 - 99.999 

F FF 25.000 - 49.999 

G GG 10.000 - 24.999 

H HH 0 - 9.999 

N Negatief netto eigen vermogen 

O Netto eigen vermogen niet te bepalen (cijfers niet beschikbaar) 

NB Nieuw bedrijf (bestaat korter dan 12 maanden) 

NQ Niet meer actief (bedrijf heeft activiteiten beëindigd) 
Tabel 1.4: De 'financiële sterkte' tabel (Bron: [7]) 

Tabel 1.5 geeft de verklaring van de risicofactoren. 

 

Risicofactor Risico niveau Te ondernemen actie 

1 Minimaal risico Zet de transactie voort: bied soepelere condities 

indien hierom wordt verzocht 

2 Laag risico Zet de transactie voort. 

3 Meer dan gemiddeld risico Geadviseerd wordt de ontwikkeling van het bedrijf 

en het betalingsverloop goed te blijven volgen 

4 Aanzienlijk risico Vraag garanties voordat krediet verleend wordt 

- De beschikbare informatie maakt het niet mogelijk een risicofactor te bepalen 
Tabel 1.5: De 'Risicofactor' tabel (Bron: [7]) 
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Bekaert NV heeft een D&B Rating die gelijk is aan 5A 1. De 5A in de rating wijst op de financiële sterkte 

of kracht en de 1 wijst op de risico-indicator. Bekaert NV heeft dus een financiële kracht van 5A. Figuur 

1.10 geeft de vergelijking weer van de financiële kracht van Bekaert NV met andere bedrijven. 

 

 
Figuur 1.10: Vergelijking Financiële kracht Bekaert NV met andere bedrijven (Bron: [17]) 

 

De risico-indicator varieert van 4 (hoog risico op falen) naar 1 (laag risico op falen) zoals weergegeven in 

tabel 1.5. Figuur 1.11 geeft de risico-indicator weer voor Bekaert NV. 

 

 
Figuur 1.11: Risico-indicator voor Bekaert NV (Bron: [17]) 

 

De firma Bekaert NV heeft een risico-indicator die gelijk is aan 1 wat wijst op een minimaal risico op 

faillissement. 
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1.3.4 Faillissementsrisico in functie van Betalingsgedrag 

 

De D&B Faillissementscore van een bedrijf kan gecombineerd worden met het betalingsgedrag van een 

bedrijf. Door beide parameters te combineren bekomt men een nog beter zicht op de gezondheid van 

het bedrijf. Figuur 1.12 geeft de D&B Faillissementscore van Bekaert NV weer in functie van het 

betalingsgedrag van dit bedrijf. 

 

 
Figuur 1.12: D&B faillissementscore in functie van betalingsgedrag voor Bekaert NV (Bron: [17]) 

 

De blauwe ruit in de grafiek stelt de firma Bekaert NV voor, het witte vierkant de gemiddelde score van 

bedrijven in dezelfde industrie als Bekaert NV en de rode driehoek de gemiddelde score van de 

nationale bedrijven.  

Wanneer een bedrijf zich in de rode zone bevindt is het heel ongezond. Een bedrijf in de gele zone is 

middelmatig gezond en een bedrijf in de groene zone beschouwen we als gezond tot heel gezond. 

Bekaert NV betaald haar rekeningen met een gemiddelde vertraging van 12 dagen. Dat is 4 dagen beter 

dan het nationaal gemiddelde van 16 dagen. Als men Bekaert NV vergelijkt met bedrijven uit dezelfde 

industrie kan men opmerken dat Bekaert NV iets trager betaald of haar soortgelijke bedrijven. De D&B 

Faillissementscore van 100 voorspelt dat het risico op falen binnen de 12 maanden voor Bekaert NV 

minimaal is. In vergelijking met een gemiddelde D&B Faillissementscore van 61 voor soortgelijke 

bedrijven en een gemiddelde D&B Faillissementscore van 50 voor de nationale bedrijven is de score van 

100 voor Bekaert NV uitstekend. 
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1.4 Vragenlijst als diagnose-instrument  

 

Op basis van de jaarrekening alleen is het moeilijk de oorzaken van de problemen binnen een 

onderneming in moeilijkheden tijdig op te sporen. Vandaar dat het beter is om ook een vragenlijst als 

diagnose-instrument op te stellen ter vaststelling van de oorzaken van de onderliggende problemen. De 

voorbije jaren gingen er in België immers jaarlijks ongeveer 8000 ondernemingen failliet. Vandaar dat 

een snelle opsporing en diagnose van deze ondernemingen dus zeer belangrijk is. 

 

In bijlage 1 bevindt zich een voorbeeld van een vragenlijst opgesteld door Ooghe en De Prijcker. Deze 

vragenlijst heeft tot doel een bruikbaar en efficiënt diagnose-instrument voor ondernemingen in 

moeilijkheden voor te leggen. De lijst verifieert de aanwezigheid van niet-financiële factoren die aan de 

basis liggen van financiële moeilijkheden. Dit is nuttig voor bedrijfsleiders en crisismanagers aangezien 

deze de risico’s en bedreigingen voor de onderneming blootleggen, zelfs nog voor er effectief financiële 

moeilijkheden binnen de onderneming optreden. Ook voor consultants, accountants, revisoren en 

overheidsinstellingen is deze vragenlijst bruikbaar. Bovendien zijn deze niet-financiële gegevens niet of 

moeilijk te manipuleren door het management van een onderneming. De vragenlijst is wel geen 

substituut voor de financiële analyse van een onderneming, beide zijn complementair. 

 

De vragenlijst opgesteld door Ooghe en De Prijcker is enerzijds gebaseerd op een literatuurstudie en 

anderzijds op een praktisch onderzoek aan de hand van 12 casestudies. Aan de hand van een 

literatuurstudie werd een conceptueel falingsmodel ontwikkeld dat de mogelijke oorzaken van een 

faillissement weergeeft. In het opgebouwde model wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 

omgevingsfactoren en anderzijds factoren binnen de onderneming zelf. Voor meer informatie over het 

conceptueel falingsmodel wordt verwezen naar hoofdstuk 2 paragraaf 2.2. Volgend op de 

literatuurstudie, werd het belang van de omgevingsfactoren en de factoren binnen de onderneming zelf 

in de praktijk onderzocht. Dit gebeurde aan de hand van 12 casestudies met diverse 

ondernemingskarakteristieken op het vlak van grootte, leeftijd en sector. Op basis van dit onderzoek 

werden vier types van falingsprocessen onderscheiden en onderzocht: 

• De onsuccesvolle startende ondernemingen 

• De overambitieuze groeiondernemingen 

• De extreme groeiers die verblind zijn door hun voorafgaande successen 

• De apathische, mature ondernemingen 

 

De belangrijkste oorzaken van faling in deze verschillende groepen werden eveneens geanalyseerd. Aan 

de hand van de literatuurstudies en de 12 casestudies werd daarna een vragenlijst samengesteld ter 

diagnose van de oorzaken van ondernemingen in moeilijkheden. 

 

Net als het conceptueel falingsmodel deelt de vragenlijst de mogelijke falingsoorzaken op in vier secties: 

de algemene (economische) omgeving, de directe omgeving, het management en het bedrijfsbeleid. 

Eerst en vooral is het van groot belang om de onderneming te kaderen binnen haar algemene omgeving. 

Zo kunnen zowel de algemene financieel-economische situatie als een recessie binnen de sector een 

belangrijke invloed hebben op de onderneming. Ook veranderingen met betrekking tot de technologie, 

de buitenlandse omgeving, politiek en maatschappij dienen opgevolgd te worden. 

Vervolgens worden ook de directe omgevingsfactoren geëvalueerd. Dit zijn meer bepaald de klanten, 

leveranciers, concurrenten, banken en kredietinstellingen, aandeelhouders en investeerders, personeel, 

vakbonden en problemen veroorzaakt door overmacht. De invloed van de directe 

ondernemingsomgeving kan, met uitzondering van overmacht, door het management geanticipeerd 

worden net als de algemene omgeving. Bovendien wordt de relatie van een onderneming met haar 

directe omgeving in grote mate beïnvloed door het management. Vooral de samenwerking met haar 
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klanten en de concurrentiële positie van de onderneming hangen in zeer sterke mate af van het 

gevoerde beleid en bepalen mee de overlevingskansen van de onderneming. 

De analyse van de externe factoren leert dat het management een zeer sterke invloed heeft op de 

externe omgeving van de onderneming. Zij bepaalt in grote mate de overlevingskansen van de 

onderneming. Managementtekortkomingen worden dan ook beschouwd als de belangrijkste oorzaak 

van faling. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende tekortkomingen: 

• Een gebrek aan bekwaamheden en vaardigheden: slechts expert in één specifiek deelgebied, 

groot gebrek aan capaciteiten, onvoldoende beroep doen op professionele hulp, een opvolging 

die onvoldoende wordt voorbereid, gebrek aan competenties binnen het management,… 

• Een gebrek aan motivatie 

• Enkele persoonlijke kenmerken van het management: te autoritair leiderschap, overdreven 

optimisme, gebrek aan overtuigingskracht, aanwezigheid van familiale problemen,… 

 

Het laatste onderdeel dat de vragenlijst vermeldt is het bedrijfsbeleid. Dit wordt door het management 

vastgelegd en omvat verschillende aspecten. De wijze waarop het bedrijfsbeleid functioneert, is een 

onmiddellijk gevolg van het management. Gezien het grote belang is het noodzakelijk het bedrijfsbeleid 

grondig en in al zijn facetten te analyseren. Opmerkelijke problemen in het bedrijfsbeleid gaan immers 

dikwijls de moeilijkheden met partners uit de directe omgeving vooraf. Het is bovendien voor een 

buitenstaander eenvoudiger om belangrijke tekortkomingen in het bedrijfsbeleid te onderscheiden in 

tegenstelling tot managementtekortkomingen die voor externen niet steeds onmiddellijk herkenbaar 

zijn. De verschillende aspecten van het bedrijfsbeleid zijn: 

• De strategie van de onderneming: De strategie moet duidelijk zijn en succesvol 

gecommuniceerd worden naar klanten en personeel. 

• De investerings- en overnamepolitiek: Deze hoort in lijn te zijn met de strategie van de 

onderneming. Wanneer de onderneming een politiek van externe overnames voert, moet ze de 

over te nemen eenheden op voorhand voldoende doorlichten. 

• Het commercieel beleid: Dit dient net als de investeringen en overnames in dienst te staan van 

de strategie. 

• Het financieel beleid: Hierbij blijken vooral falende startende ondernemingen en sterke groeiers 

fouten te maken. Vele starters slagen er onvoldoende in hun financiële behoeften in te schatten 

of zich de nodige financiële middelen tijdig aan te schaffen. Sterk groeiende ondernemingen 

worden daarentegen vooral gekenmerkt door een te hoge schuldgraad die het risico van de 

onderneming te sterk doet toenemen. 

• Naast de uitbouw van een algemeen kader waarin de strategie, de investeringen, het 

commerciële en financiële beleid passen, dient men in de dagelijkse leiding voldoende oog te 

hebben voor de administratieve en operationele activiteiten en het human resources 

management van de onderneming. 

• Corporate governance: Problemen met betrekking tot deugdelijk bestuur (corporate 

governance) kunnen eveneens tot grote moeilijkheden leiden. De mate waarin deze problemen 

voorkomen, en zeker hun invloed, neemt meestal toe wanneer de prestaties van de 

onderneming ondermaats zijn. Conflictsituaties, eigenbelang en fraude zijn hier voorbeelden 

van. 
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Hoofdstuk 2.     Falen van ondernemingen 

2.1 Actueel thema 

2.1.1 België  

 

In tijden van een economische crisis is onderzoek naar de karakteristieken van falende ondernemingen 

een zeer actueel, boeiend en relevant onderwerp. Een theoretisch kader dat kan bijdragen tot het 

behoeden van het faillissement van een organisatie zou de ideale oplossing zijn. De omzetting van een 

theoretisch model naar de praktijk blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn aangezien faling afhankelijk is 

van tal van factoren. Om de relevantie van het onderwerp te onderbouwen, worden in deze paragraaf 

onder andere cijfergegevens van de FOD Economie geanalyseerd. Indien er praktische voorbeelden 

gedemonstreerd zijn, wordt er dikwijls gebruik gemaakt van de bouwsector. Dit omdat de auteurs van 

deze Masterproef beiden een vooropleiding van burgerlijk ingenieur bouwkunde hebben genoten. 

 

Na het jaar 2010 dacht men dat het slechtste jaar voor het Belgische ondernemerschap achter de rug 

was. 2011 bleek echter nog een slechter jaar voor ondernemers. Onderstaande tabel 2.1 geeft 

faillissementscijfers weer voor het jaar 2011 opgesteld door FOD Economie. Volgens deze (en alle 

andere geraadpleegde bronnen) bevindt een onderneming zich in staat van faillissement als twee 

voorwaarden zijn vervuld: 
 

Enerzijds heeft de koopman opgehouden te betalen, d.w.z. hij honoreert zijn schuldeisers niet meer. 

Anderzijds is zijn krediet geschokt. Met andere woorden: hij heeft het vertrouwen van zijn schuldeisers 

verloren. De bank weigert bijvoorbeeld een krediet toe te kennen. Een vennootschap is gehouden 

aangifte van faillissement te doen binnen een maand nadat zij heeft opgehouden te betalen. De 

beslissing wordt genomen door de raad van bestuur of de zaakvoerder. 

 

  

2011 

jan. feb. mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Jaarbasis 

Vlaams Gewest 373 425 548 349 467 424 278 233 523 450 382 456 4908 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

gewest 

161 181 163 193 206 174 152 82 243 327 233 233 2348 

Waals Gewest 245 246 290 192 323 271 169 111 372 314 215 220 2968 

België 779 852 1001 734 996 869 599 426 1138 1091 830 909 10224 

Tabel 2.1: Faillissementsgegevens 2011 
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2.1.2 Faillissementen per Gewest

 

Op basis van gegevens van FOD Economie k

tot en met 2011 onderzocht worden

onderstaande tabel 2.2. 

 

  2001 2002

Vlaams Gewest 3694 4021

Brussels 

Hoofdstedelijk gewest 
1253 1211

Waals Gewest 2147 1990

België 7094 7222
Tabel 2.2

 

Resultaten per gewest afzonderlijk zijn weergegev

stijging waar te nemen is in elk gewest. In alle Gewesten is er ook een kleine daling van het aantal 

faillissementen waar te nemen tussen 2005 en 2007. 

 

Figuur 2.1: Aantal Faillissementen per Gewest 2001

 

Het totaal aantal faillissementen in de periode 2001

Economie, weergegeven in figuur 2.2
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evens van FOD Economie kan ook de evolutie van het aantal faillissem

n. De resultaten per Gewest en voor België worden weergegeven in 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

4021 4168 4329 4154 3893 3992 4273 4983 

1211 1248 1291 1388 1501 1485 1813 1788 

1990 2177 2315 2336 2222 2201 2390 2649 

7222 7593 7935 7878 7616 7678 8476 9420 
2: Faillissementsevolutie in België 2001-2011 

Resultaten per gewest afzonderlijk zijn weergegeven in figuur 2.1. Er blijkt duidelijk dat een globale 

stijging waar te nemen is in elk gewest. In alle Gewesten is er ook een kleine daling van het aantal 

faillissementen waar te nemen tussen 2005 en 2007.  

: Aantal Faillissementen per Gewest 2001-2011 

Het totaal aantal faillissementen in de periode 2001-2011 in België is, op basis van cijfers van FOD 

2.2 en tabel 2.3. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aantal Faillissementen per Gewest

Vlaams Gewest Brussels Gewest Waals gewest

15 

ntal faillissementen van 2001 

worden weergegeven in 

2010 2011 

4918 4908 

1915 2348 

2737 2968 

9570 10224 

blijkt duidelijk dat een globale 

stijging waar te nemen is in elk gewest. In alle Gewesten is er ook een kleine daling van het aantal 

 

2011 in België is, op basis van cijfers van FOD 

2011
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Figuur 2.

 

  2001 2002 2003

Aantal 

Faillissementen 
7094 7222 7593

Procentuele 

stijging 
  1.80% 5.14%

Tabel 2.3: Jaarlijkse procentuele

 

De procentuele stijgingen in tabel 2.3

jaar 2004 bijvoorbeeld wordt dit: 

In 2011 is de kaap van de tienduizend faillissementen per jaar bereikt. 

aantal faillissementen in België, met uitzondering van de jaren 2005 en 2006

In de periode van 2001 tot 2011 is het aantal faillissementen in België, op basis van cijfers van de

Economie, gestegen met 44.1%: 

Uit alle bovenstaande cijfergegevens blijkt

jaarlijks stijgt, zowel algemeen als per Gewest. 

verband met faillissementen, moet toch nog een kritische opmerking worden gemaakt.

cijfergegevens zijn enkel nuttig en bruikb

bepalen met betrekking tot het aantal faillissementen. Uit het aantal faillissementen alleen kan echter 

niet rechtstreeks bepaald worden welke invloed dit heeft op de Belgische economie

tewerkstelling. Daarvoor moeten ook cijfergegevens in verband met jobverlies, aantal bestaande 

ondernemingen, aantal nieuwe onder

onderzoeksvraag van deze Masterproef
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.2: Aantal Faillissementen in België 2001-2011 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7593 7935 7878 7616 7678 8476 9420

5.14% 4.50% -0.72% -3.33% 0.81% 10.39% 11.14%

procentuele stijging van het aantal faillissementen in België 

2.3 worden telkens berekend op basis van het jaar voordien.

%50.4100*
7593

75937935
=

−
 

In 2011 is de kaap van de tienduizend faillissementen per jaar bereikt. Een jaarlijkse stijging van het 

met uitzondering van de jaren 2005 en 2006, is duidelijk op te merken

In de periode van 2001 tot 2011 is het aantal faillissementen in België, op basis van cijfers van de

%1.44100*
7094

709410224
=

−

 
staande cijfergegevens blijkt dus duidelijk dat het aantal faillissementen in België bijna 

jaarlijks stijgt, zowel algemeen als per Gewest. Bij al de bovenstaande gegevens en percentages in 

, moet toch nog een kritische opmerking worden gemaakt.

cijfergegevens zijn enkel nuttig en bruikbaar voor het aantal faillissementen en om tendensen te 

bepalen met betrekking tot het aantal faillissementen. Uit het aantal faillissementen alleen kan echter 

niet rechtstreeks bepaald worden welke invloed dit heeft op de Belgische economie

. Daarvoor moeten ook cijfergegevens in verband met jobverlies, aantal bestaande 

ondernemingen, aantal nieuwe ondernemingen,… geanalyseerd worden. Dit valt echter buiten de 

Masterproef. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

7593 7935 7878
7616 7678

8476

9420 9570
10224

Aantal faillissementen in België

16 

 

2009 2010 2011 

9420 9570 10224 

11.14% 1.59% 6.83% 

worden telkens berekend op basis van het jaar voordien. Voor het 

en jaarlijkse stijging van het 

elijk op te merken. 

In de periode van 2001 tot 2011 is het aantal faillissementen in België, op basis van cijfers van de FOD 

issementen in België bijna 

de bovenstaande gegevens en percentages in 

, moet toch nog een kritische opmerking worden gemaakt. Deze 

aar voor het aantal faillissementen en om tendensen te 

bepalen met betrekking tot het aantal faillissementen. Uit het aantal faillissementen alleen kan echter 

niet rechtstreeks bepaald worden welke invloed dit heeft op de Belgische economie of de 

. Daarvoor moeten ook cijfergegevens in verband met jobverlies, aantal bestaande 

nemingen,… geanalyseerd worden. Dit valt echter buiten de 

10224
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2.1.3 Faillissementen per sector 

 

Na een eerste analyse van het aantal faillissementen per gewest, wordt er nu verder opgesplitst per 

sector. Deze opsplitsing gebeurt op basis van de Nace-BEL 2008 codes (tabel 2.4). Opnieuw zijn er 

gegevens beschikbaar van de FOD Economie voor de periode 2001-2011. 

 

A Landbouw, bosbouw en visserij L Exploitatie van en handel in onroerend goed 

B Winning van delfstoffen 
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en 

technische activiteiten 

C Industrie N Administratieve en ondersteunende diensten 

D Productie en distributie van elektriciteit, gas, 

stoom en gekoelde lucht 

O Openbaar bestuur en defensie; verplichte 

sociale verzekeringen 

E Distributie van water; afval- en 

afvalwaterbeheer en sanering 
P Onderwijs 

F Bouwnijverheid 
Q Menselijke gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening 

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's 

en motorfietsen 
R Kunst, amusement en recreatie 

H Vervoer en opslag S Overige diensten 

I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 

T Huishoudens als werkgever; niet-

gedifferentieerde productie van goederen en 

diensten door huishoudens voor eigen gebruik 

J Informatie en communicatie U Extraterritoriale organisaties en lichamen 

K Financiële activiteiten en verzekeringen   
Tabel 2.4: Opsplitsing per sector Nace-BEL 2008 

 

In bijlage 2 zijn alle faillissementen in België weergegeven per sector voor de periode 2001-2011. In 

onderstaande figuur 2.3 wordt het aantal faillissementen voor enkele sectoren weergegeven op basis 

van cijfers uit bijlage 2. Er zijn willekeurig een achttal sectoren opgenomen in de grafiek waaronder de 

drie die door de jaren heen het meest aantal faillissementen hebben gekend.  

 

Er kan duidelijk vastgesteld worden dat het grootste aantal faillissementen in de periode 2001-2011 zich 

voorgedaan heeft in sector G: Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen. Een grote 

stijging van het aantal faillissementen gebeurde in de sectoren F (Bouwnijverheid) en I (Verschaffen van 

accommodatie en maaltijden) met respectievelijk 985 en 1178 faillissementen in 2001 en 1693 en 1987 

faillissementen in 2011. 
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Figuur 2.3: Aantal Faillissementen per sector 

 

Bovenstaande gegevens geven een idee van het aantal faillissementen per sector. Nu wordt er gekeken 

hoe het aantal faillissementen per sector zich verhoudt tot het totaal aantal faillissementen per jaar. Zo 

kan er een bepaalde evolutie waargenomen worden voor de periode 2001-2011 (bijlage 2 en figuur 2.4).  

 

Figuur 2.4: Aantal faillissementen per sector/ tot. aant. faillissementen 
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Er kan vastgesteld worden dat sector G (Auto

aantal faillissementen in sector G minder

periode 2001-2011. Ook kan worden

grote stijging of daling kan vastgesteld worden. De sector F (Bouwnijverheid) bijvoorbeeld is in 200

verantwoordelijk voor 13.88% en in 2011 voor 16.56% van het totaal aantal faillissementen.

 

De jaarlijkse procentuele stijging/daling van het aantal faillissementen is reeds bepaald in tabel 2.3 voor 

het totaal aantal faillissementen. Dit kan nu ook nog 

resultaten voor sector F (Bouwnijverheid) zijn weergegeven in onderstaande 

als volgt gelezen worden: bijvoorbeeld voor het jaar 2008 zijn het totaal aantal faillissementen gestegen 

met 10.39% tegenover 2007 en het aantal faillissementen in de bouw is gestegen met 13.34% tegenover 

2007. 

 

Figuur 2.5: Jaarlijkse procentuele stijging van het aantal faillissementen in de bo

2.1.4 Faillissementen tegenover actieve ondernemingen

 

Naast de cijfers van het aantal faillissementen, is het ook interessant om te weten hoeveel actieve 

ondernemingen daar tegenover staan. 

Economie, weergegeven in bijlage 2. Er zijn

2007 en er ontbreken gegevens over de sectoren E, I, J, M, N, R en S.
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Figuur 2.

2.1.5 Faillissementen per maand

 

Voor de periode 2001-2011 zijn er ook

maand. Na een snelle analyse bleek er in die data een jaarlijks weerkerend element aanwezig te zijn. Het 

aantal faillissementen in de vakantiemaanden juli en augustus ligt namelijk merkelijk lager dan in de 

andere maanden. De cijfergegevens zijn weergegeven in bijlage 2. 

 

In figuur 2.7 zijn het gemiddeld aantal faillissementen uitgerekend voor de periode 2001

maand. Dit wil zeggen dat het aantal faillissementen weergegeven voor bijvoorbeeld januari het 

gemiddelde is van het aantal faillissementen in januari in 2001, 2002,…,2011. 
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2.2 Oorzaken van falen 

 

Uit paragraaf 2.1 blijkt dat onderzoek naar karakteristieken van falende ondernemingen een actueel en 

relevant onderwerp is. Vooraleer er onderzoek gebeurt naar de karakteristieken van falende 

ondernemingen worden eerst de mogelijke oorzaken van falingen volgens de literatuur bekeken. Het 

falen van een onderneming kan namelijk meestal niet toegeschreven worden aan één oorzaak. In het 

merendeel van de gevallen brengen meerdere oorzaken het falen van een onderneming met zich mee.  

Ooghe en Waeyaert hebben een conceptueel verklaringsmodel voor falende ondernemingen opgesteld 

(figuur 2.8). In het model wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de omgevingsfactoren (extern) 

en anderzijds factoren binnen de onderneming zelf (intern). 

 

 
Figuur 2.8: Het conceptueel falingsmodel van Ooghe en Waeyaert 

 
De externe oorzaken van faling zijn deze waar het beleid van een onderneming weinig controle over 

heeft. Het zijn eerder algemeen economische factoren, die door de bedrijfsleiding moeilijk kunnen 

beïnvloed worden. De bedrijfsleiding moet echter wel proberen externe oorzaken op te sporen en er 

rekening mee te houden bij de opstelling van een toekomstige strategie. De externe oorzaken van een 

onderneming worden opgesplitst in: 

 

1) De algemene omgeving:  

 

Met de algemene omgeving van een onderneming worden diverse factoren van politieke, economische, 

maatschappelijke en technologische aard bedoeld zoals: 

• Werking van de overheid tegenover ondernemingen 

• De legale en gerechtelijke infrastructuur en werking 

• De werking van financiële markten en instellingen 

• De arbeidsmarktomstandigheden 

• Onderwijs en opleiding 

• … 
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2) Directe ondernemingsomgeving 

 

De directe ondernemingsomgeving vormt het tweede blok van externe oorzaken in het conceptueel 

model van Ooghe en Waeyaert. In dit blok komen de oorzaken aan bod door de interacties die een 

onderneming heeft met haar omgeving. Het gaat daarbij om interacties met klanten, leveranciers, 

concurrenten, banken, overheden, aandeelhouders en vele andere partijen die een bepaalde 

onderneming kunnen beïnvloeden. Om oorzaken van falen in de directe ondernemingsomgeving te 

bepalen kan men ook gebruik maken van het model van Porter. Dit door de vele gelijkenissen tussen het 

model van Porter en de directe ondernemingsomgeving. 

 

Naast de externe oorzaken van falen, zijn er ook factoren die betrekking hebben op de onderneming zelf 

of op het management ervan. Deze factoren kunnen meestal volledig beïnvloed, bepaald en opgelost 

worden door de onderneming. De onderneming draagt er dan ook de rechtstreekse en volledige 

verantwoordelijkheid voor. De interne oorzaken van falen kunnen opgesplitst worden in: 

 

1) Onvoldoende motivatie, kwaliteiten en vaardigheden van het management 

 

Bijna alle auteurs geven aan dat een falend management de belangrijkste oorzaak van een falende 

onderneming is. Volgende oorzaken van falen horen onder deze noemer thuis: 

• Onvoldoende of éénzijdige competenties en ervaring 

• Persoonlijke kenmerken (bv. Verblind zijn door succes, zichzelf niet in vraag stellen,…) 

• Afwezigheid van een goede planning 

• Te trage of te late reacties (bv. onenigheid over de oorzaken van de moeilijkheden) 

 

2) Foutief bedrijfsbeleid 

 

Bovenstaande interne oorzaken hebben betrekking op de kwaliteiten en vaardigheden van de 

bedrijfsleiding. Daarnaast kunnen er in een onderneming ook heel wat zaken verkeerd lopen door 

fouten en/of vergissingen. In dat geval is er sprake van foutief bedrijfsbeleid. Oorzaken van falen door 

foutief bedrijfsbeleid zijn: 

• Verkeerde strategie, investerings- en overnamepolitiek 

• Foute marktbeoordeling en commercieel beleid 

• Moeilijkheden inzake het operationeel beheer 

• Slecht personeelsbeleid 

• Tekorten in de boekhouding en gebrek aan financiële informatie 

• Gebrekkig financieel beleid 

• Problemen in verband met “corporate governance” 

• Fraude 

 

Naast de externe en interne oorzaken van falen van een onderneming zijn er ook toevallige oorzaken die 

aan de basis kunnen liggen zoals brand, natuurramp, diefstal, overlijden,… 

 

Voor meer uitgebreide informatie betreffende de oorzaken van falen van ondernemingen wordt 

verwezen naar het literatuuroverzicht in [1]. 
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2.3 Falingspaden 

2.3.1 Algemeen begrip 

 

Een onderneming komt niet zomaar van de ene op de andere dag in moeilijkheden. Een faling van een 

onderneming is met andere woorden geen plotse of onverwachte gebeurtenis. Meestal gaat er aan de 

eigenlijke faling een soort van falingsproces vooraf dat begint met één of meerdere oorzaken. Het 

falingsproces wordt gevormd door de het verslechteren van de financiële ratio’s. Het begrip falingspad 

wordt eigenlijk omschreven als het proces van de beginnende oorzaken tot en met de eigenlijke faling. 

Een falingspad is dynamisch, want naargelang het vordert, wijzen andere financiële ratio’s op (andere) 

problemen.  

 

Tot op heden zijn er slechts enkele studies die de faling van een onderneming expliciet bekijken als een 

proces. Bij deze studies wordt er altijd gewerkt op basis van twee benaderingen, namelijk 

organisatorisch of financieel. In de eerste benadering wordt de werking van interne factoren in de 

onderneming als cruciaal gezien voor het slagen of falen. Onderzoek op basis van deze eerste methode 

is uitgevoerd door: 

• Argenti: 1976 

• Sharma en Mahajan: 1980 

 

Bij de tweede benadering focust men zich vooral op de financiële aspecten van een organisatie. Tot op 

heden is er op basis van deze tweede methode onderzoek uitgevoerd door: 

• Laitinen 1991, 1992, 1993 

• Van Wymeersch & Wolfs: 1996 

• Ooghe en Van Wymeersch: 2000 

 

Ondanks de bovenstaande studies over falingen, is er nog steeds geen algemeen theoretisch kader dat 

inzicht kan geven in hoe bedrijven in een falingsproces terecht komen. Het grootste probleem bij de 

studies is dat het theoretische kader momenteel nog niet echt succesvol kan gekoppeld worden aan de 

empirische onderzoeksresultaten. Toch zijn er uit de bovenstaande studies enkele modellen 

gerealiseerd die aangeven hoe een onderneming een falingsproces doorloopt. 

 
In de volgende paragraaf wordt het falingspad volgens Ooghe, Van Wymeersch en Wolfs besproken. 

Voor uitgebreidere informatie betreffende falingspaden wordt verwezen naar bovenstaande studies en 

[1]. 
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2.3.2 Falingspad volgens Ooghe, Van Wymeersch en Wolfs 

 

Het falingspad volgens Ooghe en Van Wymeersch is weergegeven in figuur 2.9. Faling wordt hierbij 

gezien als een proces dat start met oorzaken zoals overdreven kosten, overdreven investeringen of 

onvoldoende toegevoegde waarde. Daardoor wordt de rendabiliteit gedrukt en ontstaat er een gebrek 

aan middelen uit zelffinanciering waardoor bijkomende schuldfinanciering met bijkomende financiële 

kosten moet worden aangegaan. Al deze vorige schakels van het falingsproces zorgen uiteindelijk voor 

een zwakke of dalende solvabiliteit en wantrouwen van de schuldeisers. Dit resulteert dan in kritieke 

liquiditeit en uiteindelijk financiële discontinuïteit.  

 

 

 
Figuur 2.9: Falingspad volgens Ooghe en Van Wymeersch 

 

Bovenstaand falingsproces of falingspad kan gemakkelijk toegepast worden op organisaties of 

ondernemingen in de praktijk. Daardoor kan bepaald worden welke oorzaken aan de basis liggen van 

het falingsproces en welke gevolgen dit precies veroorzaakt. Dit falingspad kan ook gebruikt worden om 

oorzaken en gevolgen van ondernemingen in problemen te signaleren en indien mogelijk bij te sturen  

of in te grijpen voor het eigenlijke definitieve falen bereikt is. 
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Hoofdstuk 3.     Empirisch onderzoek 

3.1 Datasets 

3.1.1 D&B 

 

De belangrijkste gegevensbron voor het empirisch onderzoek in het kader van deze 

Masterproef werd verkregen via D&B. In de dataset zijn er gegevens geregistreerd van 392121 

ondernemingen. Het betreft enkel gegevens van nv’s en BVBA’s, dus bijvoorbeeld 

éénmanszaken die niet verplicht zijn om een jaarrekening neer te leggen zijn niet opgenomen. 

In de dataset zijn verwerkte gegevens terug te vinden op basis van informatie opgenomen tot 

en met 31/10/2011. In totaal zijn er een 200tal variabelen opgenomen die opgedeeld kunnen 

worden in twee grote groepen. Enerzijds zijn er de financiële gegevens. Dit is alles wat te 

maken heeft met de balans en de resultatenrekening. Anderzijds kan ook gebruik gemaakt 

worden van het betalingsgedrag van de bedrijven. Dit geeft onder andere weer hoe snel een 

bedrijf de facturen betaalt. Deze informatie heeft een enorm voordeel tegenover de Bel-first 

dataset waar geen betalingsinformatie aanwezig is. Het betalingsgedrag kan ook gemakkelijk 

vertaald worden in één algemene score, namelijk de paydex (zie hoofdstuk 1).  

 

Van de financiële gegevens zijn telkens parameters te raadplegen tot drie jaar terug, dit wil 

zeggen dat bijvoorbeeld het eigen vermogen van bedrijf X te vinden is van 31/12/2009, 

31/12/2008 en 31/12/2007. Hetzelfde principe met een iets ingewikkelder tijdskader is terug te 

vinden bij de paydex. Dit is nog een groot voordeel bij de D&B dataset, daar er gemakkelijker 

trends kunnen bepaald worden voor sommige variabelen. 

3.1.2 Bel-first 

 

Naast de dataset ter beschikking gesteld door D&B, werd ook gebruik gemaakt van een dataset 

die aanwezig is bij de vakgroep Accountancy en bedrijfsfinanciering van de UGent. Het betreft 

de zogenaamde Bel-first cd-roms. Bel-first staat voor ‘Financial Reports and Statistics on Belgian 

and Luxembourg Companies’. Het is een uitgebreid bestand met alle neergelegde 

jaarrekeningen van Belgische (en Luxemburgse) bedrijven (verkort en uitgebreid schema). In 

totaal bevat de database gegevens van ongeveer 1.2 miljoen Belgische en 25000 Luxemburgse 

ondernemingen. Alle posten van de balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans 

zijn opgenomen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om ratio’s te berekenen en globalisaties 

voor geografische omschrijvingen aan te maken.  

 

In het kader van deze scriptie wordt de Bel-first software vooral gebruikt om ondernemingen te 

zoeken die voldoen aan de vooropgestelde criteria. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van 

zoveel voorwaarden of variabelen als nodig. Eens een groep van ondernemingen 

geïdentificeerd is, kunnen deze vergeleken worden met elkaar op basis van verschillende 

variabelen of geplot worden in verscheidene tabellen en grafieken. Er kan bij de analyse van de 

resultaten ook gemakkelijk gebruik gemaakt worden van matrices om ondernemingen te 

plotten volgens de vooropgestelde variabelen. Met de Bel-first dataset wordt er in het kader 

van deze scriptie meestal gebruik gemaakt van het softwareprogramma Excel om de resultaten 

in grafiek- of tabelvorm weer te geven. 
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3.2 Variabelen 

 

Het grootste deel van het empirisch onderzoek gebeurt op basis van de dataset verkregen bij D&B. Deze 

bestaat uit twee grote delen, enerzijds financiële gegevens en anderzijds betalingsgedrag van een 

onderneming. Daarnaast heeft de dataset per onderneming een uniek nummer bepaald door D&B, is de 

rechtsvorm vernoemd, de sector, leeftijd en een score van 0 voor de niet-failliete ondernemingen en 1 

voor de failliete ondernemingen. Deze score van 0 of 1 toont aan welke bedrijven failliet zijn gegaan tot 

31 oktober 2011, er is dus een zeer recente dataset beschikbaar. 

 

De financiële gegevens in de dataset vermelden alles wat normaal op een balans of resultatenrekening 

staat, de cashflow en enkele ratio’s. In totaal zijn er 69 variabelen met betrekking tot de financiële 

gegevens. Deze financiële gegevens zijn beschikbaar voor de drie meest recente boekjaren, in 90% van 

de gevallen zijn dat 2009,2008 en 2007. Over sommige ondernemingen zijn er echter geen recente 

gegevens beschikbaar, dan kunnen de laatste boekjaren bijvoorbeeld 2005, 2004 en 2003 zijn. In de 

verdere verwerking wordt er dikwijls gesproken van huidig boekjaar, 1 jaar terug en 2 jaar terug. 

Daarmee wordt er verwezen naar het laatst beschikbare boekjaar, het voorlaatste beschikbare boekjaar 

en het derdelaatste beschikbare boekjaar. 

 

Naast de financiële gegevens, zijn er ook tal van gegevens beschikbaar met betrekking tot het 

betalingsgedrag van een onderneming.  

 

Een complete lijst met definities van alle variabelen uit de dataset is weergegeven in bijlage 3. 

 

 

  



Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek             27 

 

3.3 Algemene Segmentering van falende ondernemingen 

3.3.1 Steekproef 

 

Zoals reeds vermeld, gebeurt het grootste deel van het empirisch onderzoek op basis van de dataset van 

D&B. In totaal bestaat de dataset uit gegevens van 392121 ondernemingen. Er zou dus kunnen gesteld 

worden dat de steekproef bestaat uit 392121 ondernemingen, toch moet er daarbij een belangrijke 

opmerking gemaakt worden. Algemene zaken zoals de rechtsvorm of leeftijd zijn inderdaad beschikbaar 

van alle ondernemingen en bijgevolg wordt er in deze gevallen gewerkt met een steekproef van 392121 

ondernemingen. Naast de algemene zaken worden er ook nog meer specifieke ratio’s berekend o.a. op 

basis van balansgegevens. In de dataset kunnen specifieke gegevens of parameters van ondernemingen 

echter ontbreken. Deze ondernemingen worden dan ook verwijderd uit de dataset. Afhankelijk van wat 

er onderzocht wordt, wordt er dus telkens gewerkt met een verschillend aantal ondernemingen. 

 

Het empirisch onderzoek start met een algemene segmentering van falende ondernemingen op basis 

van standaardparameters. Daarna worden meer specifieke ratio’s en combinaties van ratio’s onderzocht 

en vergelijkingen gemaakt met formules uit de literatuur. Het is de bedoeling om parameters te 

registreren die een uitgesproken verschil weergeven tussen failliete en niet-failliete ondernemingen. 

 

Bij de analyse van de verschillende standaardparameters, ratio’s en combinaties van ratio’s, worden de 

ondernemingen uit de dataset soms in klassen onderverdeeld. Deze indeling in klassen gebeurde op 

basis van wat de auteurs het meest logisch vonden en volgens hen het meest voor de hand lag. 

3.3.2 Omzet 

3.3.2.1 Evolutie gemiddelde omzet 

 

In de dataset zijn gegevens over de omzet van het laatste boekjaar, het voorlaatste boekjaar en het 

derdelaatste boekjaar beschikbaar. Om de evolutie van de gemiddelde omzet te bestuderen worden alle 

bedrijven waarvoor geen omzet voorhanden is, alsook de bedrijven met een omzet gelijk aan € 0 voor 

het laatste boekjaar achterwege gelaten. Op deze manier blijven er nog 1255 failliete bedrijven over in 

de dataset en 57326 gezonde bedrijven. Vervolgens wordt de gemiddelde omzet van zowel het laatste 

boekjaar, het voorlaatste boekjaar als het derdelaatste boekjaar berekend voor respectievelijk de 

failliete en de gezonde bedrijven. De resultaten van deze berekening worden weergegeven in tabel 3.1 

en figuur 3.1. 

 

Gemiddelde omzet [€] Failliete bedrijven Gezonde bedrijven 

Laatste boekjaar 970037.8 8180198.2 

Voorlaatste boekjaar 1435206 10633515.2 

Derdelaatste boekjaar 1769692.9 11753547.4 

Tabel 3.1: Evolutie gemiddelde omzet 
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Figuur 

 

Uit figuur 3.1 kan worden vastgesteld dat de gemiddelde omzet van de bedrijven die failliet gaan veel 

lager ligt dan de gemiddelde omzet van de gezonde bedrijven, wat logisch is. De omzet van de bedrijven 

die failliet gaan daalt tussen het derdelaatste boekjaar

het voorlaatste boekjaar en het laatste boek

de failliete bedrijven wijst er dan ook op dat deze bedrijven gedoemd waren om te gaan falen. Bij de 

evolutie van de gemiddelde omzet van de gezonde bedrijven kan een daling 

vastgesteld tussen het derdelaatste boekjaar

tussen het voorlaatste en het laatste boekjaar

economische crisis. Ondanks de daling van de gemiddelde omzet van de gezonde bedrijv

nog steeds groot genoeg om te kunnen blijven overleven in de moeilijke economische tijden.

3.3.2.2 Omzetsklassen 

 

Om de bedrijven in omzetsklassen in te delen

het laatste boekjaar in de dataset gerangschikt van laag naar hoog. Op basis hiervan worden de 

omzetsklassen bepaald zoals weergegeven in 

vorige paragraaf, de bedrijven waarvoor geen gegevens voorhanden zijn, alsook de bedrijven m

omzet van € 0 achterwege gelaten worden. Hierdoor worden evenveel failliete en gezonde bedrijven 

behouden als in de vorige paragraaf. 

en het aantal gezonde bedrijven weergegeven. 

omzetsklasse, het percentage failliete bedrijven per omzetsklasse en het percentage kans op 

faillissement voor een bedrijf, wanneer het zich in een bepaalde omzetsklasse bevindt, weer. Om dit 

percentage kans op faillissement te berekenen wordt het aantal failliete bedrijven per omzetsklasse 

gedeeld door het totaal aantal bedrijven in die omzetsklasse.
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Figuur 3.1: Evolutie gemiddelde omzet 

vastgesteld dat de gemiddelde omzet van de bedrijven die failliet gaan veel 

an de gemiddelde omzet van de gezonde bedrijven, wat logisch is. De omzet van de bedrijven 

het derdelaatste boekjaar en het voorlaatste boekjaar met 18.9%

het laatste boekjaar met 32.4%. De evolutie van de gemiddelde omzet van 

de failliete bedrijven wijst er dan ook op dat deze bedrijven gedoemd waren om te gaan falen. Bij de 

evolutie van de gemiddelde omzet van de gezonde bedrijven kan een daling van 9.5% worden

delaatste boekjaar en het voorlaatste boekjaar en een daling 

het voorlaatste en het laatste boekjaar. Deze daling is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de 

economische crisis. Ondanks de daling van de gemiddelde omzet van de gezonde bedrijv

nog steeds groot genoeg om te kunnen blijven overleven in de moeilijke economische tijden.

Om de bedrijven in omzetsklassen in te delen, worden de gegevens over de omzet van de bedrijven

t gerangschikt van laag naar hoog. Op basis hiervan worden de 

omzetsklassen bepaald zoals weergegeven in tabel 3.2. Er wordt hierbij opgemerkt dat net zoals bij de 

vorige paragraaf, de bedrijven waarvoor geen gegevens voorhanden zijn, alsook de bedrijven m

€ 0 achterwege gelaten worden. Hierdoor worden evenveel failliete en gezonde bedrijven 

behouden als in de vorige paragraaf. In figuur 3.2 worden per omzetsklasse het aantal failliete bedrijven 

en het aantal gezonde bedrijven weergegeven. Tabel 3.2 geeft ook nog het totaal aantal bedrijven per 

omzetsklasse, het percentage failliete bedrijven per omzetsklasse en het percentage kans op 

faillissement voor een bedrijf, wanneer het zich in een bepaalde omzetsklasse bevindt, weer. Om dit 

e kans op faillissement te berekenen wordt het aantal failliete bedrijven per omzetsklasse 

gedeeld door het totaal aantal bedrijven in die omzetsklasse. 
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Figuur 
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Tabel 3.2 en figuur 3.2 tonen aan dat de meeste bedrij

100 duizend tot 1 miljoen euro bevinden

ook het grootste aantal gezonde bedrijven bevat en dus ook het grootste totale aantal bedrijven. 

Logischerwijze zullen in de grootste groep van bedrijven, de meeste failliete bedrijven voorkomen qua 

aantal. Het is dan ook interessanter om het percentage

omzetsklasse te gaan bekijken. 
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Figuur 3.2: Aantal bedrijven per omzetsklasse 

Failliet Gezond Totaal % kans failliet % failliet

2 74 76 2.63% 

8 364 372 2.15% 

48 2400 2448 1.96% 

428 15917 16345 2.62% 34.10

630 26466 27096 2.33% 50.20

117 11347 11464 1.02% 

20 5432 5452 0.37% 

2 692 694 0.29% 
Tabel 3.2: Omzetsklassen 

aan dat de meeste bedrijven die failliet gaan zich in de omzetsklasse van 

bevinden (50.20%). Dit ligt voor de hand aangezien deze omzetsklasse 

ook het grootste aantal gezonde bedrijven bevat en dus ook het grootste totale aantal bedrijven. 

wijze zullen in de grootste groep van bedrijven, de meeste failliete bedrijven voorkomen qua 

aantal. Het is dan ook interessanter om het percentage kans op faillissement voor een bedrijf

nt per klasse wordt uitgezet in figuur 3.3. 
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Figuur 3.3: Percentage kans op faillissement

 

Volgens figuur 3.3 hebben de bedrijven die behoren tot de omzetsklasse van 0 tot 100 euro de groot

kans om failliet te gaan. Dit percentage kans op faillissement kan echter niet als representatief 

beschouwd worden door het lage totale aantal bedrijven in deze omzetsklasse. Er wordt daarom 

aangenomen dat de bedrijven die behoren tot de omzetsklasse v

het meeste kans hebben om te falen. Men kan dan ook besluiten dat het niet de grootste bedrijven qua 

omzet zijn die de grootste kans hebben om failliet te gaan, ook niet de kleinste, maar wel de 

middelgrootste, namelijk de bedrijven met een omzet gelegen tussen de 10 duizend en de 100 duizend 

euro. 

3.3.2.3 Dalende omzet 

 

In de volgende stap wordt er onderzocht 

derdelaatste en het voorlaatste boe

figuur 3.4). 
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: Percentage kans op faillissement per omzetsklasse 

hebben de bedrijven die behoren tot de omzetsklasse van 0 tot 100 euro de groot

kans om failliet te gaan. Dit percentage kans op faillissement kan echter niet als representatief 

beschouwd worden door het lage totale aantal bedrijven in deze omzetsklasse. Er wordt daarom 

aangenomen dat de bedrijven die behoren tot de omzetsklasse van 10 duizend tot 100 duizend euro, 

het meeste kans hebben om te falen. Men kan dan ook besluiten dat het niet de grootste bedrijven qua 

omzet zijn die de grootste kans hebben om failliet te gaan, ook niet de kleinste, maar wel de 

de bedrijven met een omzet gelegen tussen de 10 duizend en de 100 duizend 

wordt er onderzocht van hoeveel ondernemingen de omzet gedaald is tussen het 

en het voorlaatste boekjaar en tussen het voorlaatste en huidige boekjaar

aantal aantal dalend 2-3 aantal dalend 1-2 

663 350 299 

44665 26548 20487 

1.46% 52.8% 45.1% 

98.54% 59.4% 45.9% 

Tabel 3.3: Dalende omzet 

1.96

2.62

2.33

1.02

0.37

Omzetsklasse [€]

percentage kans op faillissement per klasse

Percentage kans op 

faillissement
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hebben de bedrijven die behoren tot de omzetsklasse van 0 tot 100 euro de grootste 

kans om failliet te gaan. Dit percentage kans op faillissement kan echter niet als representatief 

beschouwd worden door het lage totale aantal bedrijven in deze omzetsklasse. Er wordt daarom 

an 10 duizend tot 100 duizend euro, 

het meeste kans hebben om te falen. Men kan dan ook besluiten dat het niet de grootste bedrijven qua 

omzet zijn die de grootste kans hebben om failliet te gaan, ook niet de kleinste, maar wel de 

de bedrijven met een omzet gelegen tussen de 10 duizend en de 100 duizend 

zet gedaald is tussen het 

en huidige boekjaar (tabel 3.3 en 

0.29

percentage kans op faillissement per klasse

Percentage kans op 

faillissement
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Uit bovenstaande blijkt dat 52.8% (59.4%) van de failliete (niet

omzet heeft tussen het derdelaatste en voorlaa

boekjaar blijkt ongeveer 45% van zowel de falende als niet

te hebben. Er is dus quasi geen verschil vast te s

basis van een dalende omzet. 

3.3.3 Faillissementen per sector

 

In de dataset van D&B kunnen de falende ondernemingen gekoppeld worden aan de sector waarin ze 

actief zijn. Zo kan er gekeken worden in welke sectoren veel of weinig faillissementen voorkomen. Voor 

deze analyse zijn er gegevens beschikbaar over de sector van elke onderneming. Er wordt hier dus 

gewerkt met de volledige steekproef van 392121 ondernemingen, 

 

De verdeling van het aantal faillissementen per sector is weerg

aantal falende, gezonde en totaal aantal ondernemingen in de eerste drie kolommen.

aantal falende en gezonde ondernemingen tegenover het totaal aantal ondernemingen per sector in

kolommen vier en vijf. In de laatste kolom wordt er procentueel weergegeven 

er per sector zijn tegenover het totaal aantal ondernemingen of met andere woorden het gewicht van 

de sector in de volledige steekproef. 

een veel hoger falingspercentage hebben dan het gemiddelde van 1.7%:

• Goederentransport en opslag (3%)

• Transport via pijpleiding (4.3%)

• Communicatie (6.1%) 

• Kleinhandel voedingswaren (3.4%)

• Eet- en drinkgelegenheden (5%)

• Persoonlijke diensten (3.4%) 

 

Procentueel zijn er het meeste faillissementen vast te stellen in de horeca (5%) en de communicatie 

(6.1%). Deze percentages moeten echter vergeleken worden met het gewicht van de sector in de 

steekproef. Voor de horeca leidt 5% faillisse

ondernemingen terwijl de 6.1% in de communicatie sector slechts leidt tot 75 faillissementen.
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Figuur 3.4: Dalende omzet 

(59.4%) van de failliete (niet-failliete) ondernemingen een dalende 

omzet heeft tussen het derdelaatste en voorlaatste boekjaar. Tussen het voorlaatste

boekjaar blijkt ongeveer 45% van zowel de falende als niet-falende ondernemingen een dalende omzet 

Er is dus quasi geen verschil vast te stellen tussen failliete en niet-failliete ondernemingen op

er sector 

In de dataset van D&B kunnen de falende ondernemingen gekoppeld worden aan de sector waarin ze 

actief zijn. Zo kan er gekeken worden in welke sectoren veel of weinig faillissementen voorkomen. Voor 

deze analyse zijn er gegevens beschikbaar over de sector van elke onderneming. Er wordt hier dus 

gewerkt met de volledige steekproef van 392121 ondernemingen, waarvan 6636 (1.7%) falend zijn.

De verdeling van het aantal faillissementen per sector is weergegeven in bijlage 4. Me

en totaal aantal ondernemingen in de eerste drie kolommen. 

en gezonde ondernemingen tegenover het totaal aantal ondernemingen per sector in

ijf. In de laatste kolom wordt er procentueel weergegeven hoeveel ondernemingen 

er per sector zijn tegenover het totaal aantal ondernemingen of met andere woorden het gewicht van 

 De ondernemingen zijn verdeeld over 84 sectoren, waarvan enkele 

een veel hoger falingspercentage hebben dan het gemiddelde van 1.7%: 

Goederentransport en opslag (3%) 

Transport via pijpleiding (4.3%) 

Kleinhandel voedingswaren (3.4%) 

en drinkgelegenheden (5%) 

 

Procentueel zijn er het meeste faillissementen vast te stellen in de horeca (5%) en de communicatie 

(6.1%). Deze percentages moeten echter vergeleken worden met het gewicht van de sector in de 

steekproef. Voor de horeca leidt 5% faillissementen bijvoorbeeld tot 1045 effectief falende 

ondernemingen terwijl de 6.1% in de communicatie sector slechts leidt tot 75 faillissementen.
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e) ondernemingen een dalende 

oekjaar. Tussen het voorlaatste en huidige 

falende ondernemingen een dalende omzet 

failliete ondernemingen op 

In de dataset van D&B kunnen de falende ondernemingen gekoppeld worden aan de sector waarin ze 

actief zijn. Zo kan er gekeken worden in welke sectoren veel of weinig faillissementen voorkomen. Voor 

deze analyse zijn er gegevens beschikbaar over de sector van elke onderneming. Er wordt hier dus 

waarvan 6636 (1.7%) falend zijn. 

Met per sector het 

 Procentueel het 

en gezonde ondernemingen tegenover het totaal aantal ondernemingen per sector in de 

hoeveel ondernemingen 

er per sector zijn tegenover het totaal aantal ondernemingen of met andere woorden het gewicht van 

sectoren, waarvan enkele 

Procentueel zijn er het meeste faillissementen vast te stellen in de horeca (5%) en de communicatie 

(6.1%). Deze percentages moeten echter vergeleken worden met het gewicht van de sector in de 

menten bijvoorbeeld tot 1045 effectief falende 

ondernemingen terwijl de 6.1% in de communicatie sector slechts leidt tot 75 faillissementen. 
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3.3.4 Faillissementen per leeftijdscategorie 

 

In deze paragraaf wordt er getracht een onderscheid te maken tussen falende en gezonde 

ondernemingen op basis van de leeftijd van de ondernemingen. Opnieuw is de leeftijd beschikbaar van 

alle ondernemingen in de dataset en wordt er gewerkt met de volledige dataset van 392121 

ondernemingen. Per leeftijd wordt er telkens gekeken hoeveel falende en gezonde ondernemingen zich 

in de steekproef bevinden (tabel 3.4). 

 

  Aantal [-] Aantal [%] Aantal Cumulatief [%] 

Leeftijd [jaar] falend gezond falend gezond falend gezond 

<1 197 18913 3.0% 4.9% 3.0% 4.9% 

1-2 443 24243 6.7% 6.3% 9.6% 11.2% 

2-3 713 20870 10.7% 5.4% 20.4% 16.6% 

3-4 739 20296 11.1% 5.3% 31.5% 21.9% 

4-5 660 17624 9.9% 4.6% 41.5% 26.4% 

5-6 466 16863 7.0% 4.4% 48.5% 30.8% 

6-7 429 17093 6.5% 4.4% 55.0% 35.3% 

7-8 286 15325 4.3% 4.0% 59.3% 39.2% 

8-9 230 14730 3.5% 3.8% 62.7% 43.1% 

9-10 261 15175 3.9% 3.9% 66.7% 47.0% 

>10 2212 204353 33.3% 53.0% 33.3% 53% 

Totaal 6636 385485 100.0% 100.0%     
Tabel 3.4: Leeftijd ondernemingen 

 

Tussen ondernemingen die minder dan één of twee jaar bestaan is er bijna geen verschil tussen falende 

en gezonde. Vanaf het tweede jaar tot en met het zesde jaar zijn er procentueel ongeveer dubbel zoveel 

falende als gezonde ondernemingen. Dit wil bijvoorbeeld het volgende zeggen: 10.7% van het totaal 

aantal falende ondernemingen is tussen de twee en drie jaar geleden opgericht en 5.4% van het totaal 

aantal gezonde ondernemingen bestaat nu twee à drie jaar.  

 

Vanaf het zesde jaar zijn de percentages ongeveer gelijk tot en met het tiende jaar. Voor 

ondernemingen die al langer bestaan dan tien jaar is er een groot verschil tussen de falende en gezonde. 

Slechts 33.% van de falende ondernemingen bestaat al langer dan tien jaar tegenover 53% van de 

gezonde ondernemingen. 

 

In de laatste kolommen van tabel 3.4 zijn de cumulatieve percentages weergegeven. Daaruit blijkt 

bijvoorbeeld dat 41.5% van de falende ondernemingen minder lang bestaan dan vijf jaar terwijl er 

slechts 26.4% van de gezonde ondernemingen in die situatie verkeren. 

3.3.5 Faillissementen per rechtsvorm 

 

In de dataset van D&B zijn er gegevens beschikbaar over twee soorten ondernemingen op basis van de 

rechtsvorm, namelijk: 

• NV: Naamloze Vennootschap 

• BVBA: Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 

Er wordt onderzocht of er geen significant verschil is tussen het aantal faillissementen bij de nv’s en de 

BVBA’s. Bij dit onderzoekscriterium vallen geen bedrijven weg wegens een tekort aan data, de 
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steekproef bestaat dus uit alle 392121 ondernemingen. Alle resultaten in verband met het 

faillissementen bij de nv’s en BVBA’s zijn weergegeven in onderstaande tabel 

 

  BVBA 

Failliet 5822 

Gezond 277582 

Totaal 283404 
Tabel 

 

Van de totale steekproef zijn er 1.7% van de ondernemingen failliet gegaan. Er blijkt toch een klein

verschil te zitten tussen de nv’s en BVBA’s, er zijn name

gegaan dan nv’s. Van alle BVBA’s zijn er 2.1% failliet gegaan te

3.3.6 Netto winst (verlies) 

3.3.6.1 Alle beschikbare boekjaren

 

Een winst of verlies in het vorig boekjaar kan misschien een 

niet falen van een onderneming. Daarom wordt er in de beginfase van het empirisch onderzoek snel al 

eens gekeken naar welke bedrijven winst (of verlies) boeken. Daartoe 

de dataset beschikbaar gesteld door D&B. Van de 392121 ondernemingen zijn er 264864 waarvan er 

gegevens beschikbaar zijn over winst of verlies in de laatste drie boekjaren. Van de 264864 zijn er 3767 

(1.4%) failliet en 261097 (98.6%) niet failliet. De resultaten voor

onderstaande tabel 3.6 en voor het laatste boekjaar grafisch voorgesteld in figuur 
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Failliet 

verlies 2303 

winst 1464 

Totaal 3767 

Niet failliet 

verlies 97950 

winst 163147

Totaal 261097

Tabel 
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steekproef bestaat dus uit alle 392121 ondernemingen. Alle resultaten in verband met het 

’s en BVBA’s zijn weergegeven in onderstaande tabel 3.5. 

Aantal [-] Aantal [%] 

nv Totaal BVBA nv Totaal

814 6636 2.1% 0.7% 1.7%

 107903 385485 97.9% 99.3% 98.3%

 108717 392121 72.3% 27.7% 100%
Tabel 3.5: Faillissementen per rechtsvorm 

Van de totale steekproef zijn er 1.7% van de ondernemingen failliet gegaan. Er blijkt toch een klein

’s en BVBA’s, er zijn namelijk procentueel gezien meer BVBA’s failliet 

’s. Van alle BVBA’s zijn er 2.1% failliet gegaan tegenover slechts 0.7% van alle nv

 

Alle beschikbare boekjaren 

het vorig boekjaar kan misschien een indicator zijn voor het toekomstig falen of 

niet falen van een onderneming. Daarom wordt er in de beginfase van het empirisch onderzoek snel al 

eens gekeken naar welke bedrijven winst (of verlies) boeken. Daartoe wordt er opnieuw

beschikbaar gesteld door D&B. Van de 392121 ondernemingen zijn er 264864 waarvan er 

gegevens beschikbaar zijn over winst of verlies in de laatste drie boekjaren. Van de 264864 zijn er 3767 

(1.4%) failliet en 261097 (98.6%) niet failliet. De resultaten voor alle boekjaren zijn weergegeven in 

en voor het laatste boekjaar grafisch voorgesteld in figuur 3.5. 

huidig jaar 1 jaar terug 2 jaar terug

-] Aantal [%] Aantal [-] Aantal [%] Aantal [-] 

 61.1% 2016 53.5% 1908 

 38.9% 1751 46.5% 1859 

   3767   3767 

 37.6% 92368 35.4% 85897 

163147 62.5% 168729 64.6% 175200 

261097   261097   261097 

Tabel 3.6: Netto winst (verlies) alle boekjaren 

Figuur 3.5: Netto winst (verlies) laatste boekjaar 
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steekproef bestaat dus uit alle 392121 ondernemingen. Alle resultaten in verband met het aantal 

Totaal 

1.7% 

98.3% 

100% 

Van de totale steekproef zijn er 1.7% van de ondernemingen failliet gegaan. Er blijkt toch een klein 

er BVBA’s failliet 

genover slechts 0.7% van alle nv’s. 

indicator zijn voor het toekomstig falen of 

niet falen van een onderneming. Daarom wordt er in de beginfase van het empirisch onderzoek snel al 

opnieuw vertrokken van 

beschikbaar gesteld door D&B. Van de 392121 ondernemingen zijn er 264864 waarvan er 

gegevens beschikbaar zijn over winst of verlies in de laatste drie boekjaren. Van de 264864 zijn er 3767 

alle boekjaren zijn weergegeven in 

2 jaar terug 

 Aantal [%] 

50.7% 

49.3% 

  

32.9% 

67.1% 

  

 
Niet failliet
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Uit de grafiek blijkt dat in het laatste boekjaar 61.1% van de falende ondernemingen verlies heeft 

geboekt tegenover 37.5% van de niet-falende ondernemingen. Daaruit volgt dat nog 38.9% van de 

falende ondernemingen in het laatste boekjaar winst geboekt heeft. Ondanks het tamelijk grote 

percentage van falende bedrijven met verlies in het laatste boekjaar, blijkt winst (verlies) alleen niet 

echt een goede indicator voor het falen van een onderneming. 

3.3.6.2 Winst/verliesklassen (laatste boekjaar) 

 

De dataset wordt ingedeeld in winst/verliesklassen door de gegevens over de winst of verlies van de 

bedrijven voor het laatste boekjaar te rangschikken van laag naar hoog. Net zoals in vorige paragraaf 

worden de bedrijven waarover geen gegevens bekend zijn achterwege gelaten waardoor er zich nog 

5174 failliete bedrijven en 302688 gezonde bedrijven in de dataset bevinden. Tabel 3.7 en figuur 3.6 

geven voor elke winst- of verliesklasse weer hoeveel failliete bedrijven en hoeveel gezonde bedrijven tot 

de klasse behoren. Daarnaast wordt ook het totaal aantal bedrijven, alsook het percentage failliete 

bedrijven per klasse en het percentage kans op faillissement voor een bedrijf, wanneer het tot een 

bepaalde klasse behoort, vermeld. 

 

Winst/Verliesklasse [€] Failliet Gezond Totaal % kans failliet % failliet 

< -100.000.000 0 26 26 0.00% 0.00% 

-100.000.000 - -10.000.000 1 216 217 0.46% 0.02% 

-10.000.000 - -1.000.000 33 1464 1497 2.20% 0.64% 

-1.000.000 - -100.000 384 9354 9738 3.94% 7.42% 

-100.000 - -10.000 1574 50298 51872 3.03% 30.42% 

-10.000 - -1000 939 44332 45271 2.07% 18.15% 

-1000 - -100 197 9408 9605 2.05% 3.81% 

-100 - 0 26 1087 1113 2.34% 0.50% 

0 - 100 41 1786 1827 2.24% 0.79% 

100 - 1.000 197 11553 11750 1.68% 3.81% 

1.000 - 10.000 890 57649 58539 1.52% 17.20% 

10.000 - 100.000 799 89103 89902 0.89% 15.44% 

100.000 - 1.000.000 88 22573 22661 0.39% 1.70% 

1.000.000 - 10.000.000 5 3247 3252 0.15% 0.10% 

10.000.000 - 100.000.000 0 511 511 0.00% 0.00% 

> 100.000.000 0 81 81 0.00% 0.00% 
Tabel 3.7: Winst/Verliesklassen 
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Figuur 3

 

Tabel 3.7 en figuur 3.6 tonen aan dat de meeste failliete bedrij

10 duizend tot 100 duizend euro verlies

deze verliesklasse ook het grootst is. Het grote aantal 

tot 10 duizend euro en van 10 duizend tot 100 duizend euro is eveneens te verklaren door het grote 

totaal aantal bedrijven in deze klassen. Net zoals bij d

zijn om het percentage kans op faillissement voor de bedrijven

worden opgemerkt dat er zich heel wat gezon

100 duizend euro en van duizend tot 10 duizend euro bevinden. Deze bedrijven hebben waarschijnlijk 

de voorgaande jaren genoeg winst gemaakt zodat een verlies hen dit jaar niet in geva

failliet te gaan. Het kan natuurlijk altijd zijn dat deze bedrijv

failliet gaan. Andersom kan men stellen dat de failliete bedrijven die dit jaar toch winst maken de 

afgelopen jaren waarschijnlijk grote verliezen hebben geleden waardoor ze ondanks de winst dit j

niet meer bovenop komen. 

 

Volgens tabel 3.7 hebben de bedrijven in de verlies

voorsprong de grootste kans om failliet te gaan (3.94%). Het is logisch dat bedrijven met de grootste 

verliezen, de grootste kans hebben om fa

percentage kans op faillissement af omdat er te weinig bedrijven tot deze klassen behoren. De 

percentages van deze klassen zijn dan ook niet meer als representatief te beschouwen. De relatief hoge 

percentages kans op faillissement in sommige winst

bedrijven ondanks hun winst dit jaar, grote verliezen gemaakt moeten hebben de voorgaande jaren.
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3.6: Aantal bedrijven per Winst/Verliesklasse 

aan dat de meeste failliete bedrijven zich bevinden in de verlies

10 duizend tot 100 duizend euro verlies (30.42%). Dit is logisch aangezien het totaal aantal bedrijven in 

klasse ook het grootst is. Het grote aantal failliete bedrijven in de winstklassen van duizend 

tot 10 duizend euro en van 10 duizend tot 100 duizend euro is eveneens te verklaren door het grote 

totaal aantal bedrijven in deze klassen. Net zoals bij de omzetsklassen zal het dus ook hier interessanter 

kans op faillissement voor de bedrijven per klasse te gaan bekijken. Er kan 

worden opgemerkt dat er zich heel wat gezonde bedrijven toch in de verliesklassen van 10 duizend tot 

uizend euro en van duizend tot 10 duizend euro bevinden. Deze bedrijven hebben waarschijnlijk 

de voorgaande jaren genoeg winst gemaakt zodat een verlies hen dit jaar niet in geva

. Het kan natuurlijk altijd zijn dat deze bedrijven volgend jaar of in de komende jaren 

failliet gaan. Andersom kan men stellen dat de failliete bedrijven die dit jaar toch winst maken de 

afgelopen jaren waarschijnlijk grote verliezen hebben geleden waardoor ze ondanks de winst dit j

de bedrijven in de verliesklasse van 100 duizend euro tot 1 miljoen euro met 

voorsprong de grootste kans om failliet te gaan (3.94%). Het is logisch dat bedrijven met de grootste 

verliezen, de grootste kans hebben om failliet te gaan. In de grotere verliesklassen neemt 

percentage kans op faillissement af omdat er te weinig bedrijven tot deze klassen behoren. De 

percentages van deze klassen zijn dan ook niet meer als representatief te beschouwen. De relatief hoge 

faillissement in sommige winstklassen kan men verklaren door het feit dat deze 

bedrijven ondanks hun winst dit jaar, grote verliezen gemaakt moeten hebben de voorgaande jaren.
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3.3.6.3 Combinatie van de boekjaren 

 

In een volgende stap wordt er gekeken naar de winstcijfers (of verliescijfers) van de ondernemingen 

voor verschillende boekjaren samen. In tabel 3.8 is weergegeven hoeveel ondernemingen verlies maken 

in het laatste boekjaar, de twee laatste boekjaren samen, de drie laatste boekjaren samen, het laatste 

en derdelaatste boekjaar en het voorlaatste en laatste boekjaar samen. 

 

  

Verlies in: 

Laatste 

boekjaar 

2 laatste 

boekjaren 

3 laatste 

boekjaren 

boekjaar: 

1 en 3 

Boekjaar: 

2 en 3 

  Totaal Aantal [-] en [%] 

Failliet 3769 
2303 1430 897 1253 1223 

61.1% 37.9% 23.8% 33.2% 32.4% 

Gezond 261097 
97950 56889 35695 49105 52349 

37.5% 21.8% 13.7% 18.8% 20.0% 

Tabel 3.8: Combinatie van de boekjaren 

 

In elke situatie is er logischerwijs een groter percentage van de falende ondernemingen dat verlies 

maakt tegenover de gezonde ondernemingen. Echter hoe meer voorwaardes er opgelegd worden hoe 

kleiner het verschil wordt tussen falende en gezonde ondernemingen. Het verschil tussen falende en 

gezonde ondernemingen dat verlies maakt in het laatste boekjaar is veel groter dan het verschil tussen 

beide die verlies maken in de laatste 2 beschikbare boekjaren samen. Als er gekeken wordt naar de 

ondernemingen die in de laatste drie boekjaren verlies gemaakt hebben, dan is het verschil tussen 

falende (23.8%) en gezonde ondernemingen (13.7%) nog kleiner geworden. 

3.3.6.4 Net Operating profit/loss 

 

In vorige paragrafen werden telkens de volledige winstcijfers geanalyseerd. In deze paragraaf wordt er 

enkel gekeken naar de ‘net operating profit (loss)’. Daarmee wordt de winst bedoeld dat een 

onderneming verdient met haar kernactiviteiten. 

 

Bij deze steekproef zijn er 3749 falende en 260828 gezonde ondernemingen geanalyseerd. Er wordt 

telkens gekeken naar de winst- en verliescijfers van de drie beschikbare boekjaren en naar de verschillen 

tussen de falende en gezonde ondernemingen (tabel 3.9). 

  

huidig jaar 1 jaar terug 2 jaar terug 

Aantal [-] Aantal [%] Aantal [-] Aantal [%] Aantal [-] Aantal [%] 

Failliet 

verlies 2120 56.5% 1813 48.4% 1685 44.9% 

winst 1629 43.5% 1936 51.6% 2064 55.1% 

Totaal 3749 100.0% 3749 100.0% 3749 100.0% 

Gezond 

verlies 89320 34.2% 83094 31.9% 78029 29.9% 

winst 171508 65.8% 177734 68.1% 182799 70.1% 

Totaal 260828 100.0% 260828 100.0% 260828 100.0% 

Tabel 3.9: Net Operating profit/loss 

 

Bij de gezonde ondernemingen is er geen groot verschil vast te stellen tussen de verschillende 

boekjaren. De percentages van de ondernemingen die winst (verlies) maken blijven ongeveer gelijk. 

Ongeveer 30% van de gezonde ondernemingen maakt verlies met haar kernactiviteiten en 70% maakt 

winst. Bij de falende ondernemingen ligt het grootste percentage van ondernemingen die verlies maken 

in het laatste boekjaar, namelijk 56.5% maakt verlies op haar kernactiviteiten in dat boekjaar. 
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3.3.7 Cashflow 

3.3.7.1 Enkel cashflow 

 

Cashflow is een term in de bedrijfseconomie waarmee het geld bedoeld wordt dat een organisatie in en 

uit gaat. Als er geld binnenkomt, spreekt men van een positieve cashflow e

men van een negatieve cashflow. Het is echter heel belangrijk om te onthouden dat cashflow niet 

hetzelfde is als winst of verlies. Een onderneming kan dus een negatieve cashflow hebben en toch winst 

maken. Nochtans kan er misschien toch een significant verschil gevonden worden tussen de cashflow 

van falende en gezonde ondernemingen.

 

Voor onderzoek betreffende de cashflow kan er, uit de dataset van D&B, gebruik gemaakt worden van 

gegevens van 263829 ondernemingen, waarvan er 37

zijn. Er wordt voor de drie beschikbare boekjaren gekeken hoeveel ondernemingen een positieve of 

negatieve cashflow hebben en of deze ondernemingen falend of gezond zijn (tabel 

 

    

  Cashflow 
Laatste 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar

Falend  

<0 1751 

>0 1978 

Totaal 3729 

Gezond 

<0 57941 

>0 202159 

Totaal 260100 

 

Het grootste verschil tussen falende en gezonde ondernemingen wordt vastgesteld in het laatste 

boekjaar (figuur 3.7). Bij de falende ondernemingen hebben er 47% een negatieve cashflo

positieve cashflow. Daar kan er dus niet echt een verschil vastgesteld worden. Bij de gezonde

ondernemingen echter ligt het percentage bedrijven met een positieve cashflow met 77.7% veel hoger 

dan bij de falende ondernemingen. 
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jfseconomie waarmee het geld bedoeld wordt dat een organisatie in en 

spreekt men van een positieve cashflow en bij het buitengaan,

men van een negatieve cashflow. Het is echter heel belangrijk om te onthouden dat cashflow niet 

hetzelfde is als winst of verlies. Een onderneming kan dus een negatieve cashflow hebben en toch winst 

chien toch een significant verschil gevonden worden tussen de cashflow 

van falende en gezonde ondernemingen. 

Voor onderzoek betreffende de cashflow kan er, uit de dataset van D&B, gebruik gemaakt worden van 

gegevens van 263829 ondernemingen, waarvan er 3729 (1.4%) failliet en 260100 (98.6%) niet failliet 

Er wordt voor de drie beschikbare boekjaren gekeken hoeveel ondernemingen een positieve of 

negatieve cashflow hebben en of deze ondernemingen falend of gezond zijn (tabel 3.10).

Aantal [-] Aantal [%] 

Voorlaatste 

boekjaar 

Derdelaatste 

boekjaar 

Laatste 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar 

1455 1331 47.0% 39.0% 

2274 2398 53.0% 61.0% 

3729 3729 100.0% 100.0% 

53052 48077 22.3% 20.4% 

207048 212023 77.7% 79.6% 

260100 260100 100.0% 100.0% 

Tabel 3.10: Cashflow 

ende en gezonde ondernemingen wordt vastgesteld in het laatste 

). Bij de falende ondernemingen hebben er 47% een negatieve cashflo

aar kan er dus niet echt een verschil vastgesteld worden. Bij de gezonde

ondernemingen echter ligt het percentage bedrijven met een positieve cashflow met 77.7% veel hoger 
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3.3.7.2 Cashflow en vreemd vermogen 

 

In de literatuur wordt de cashflow dikwijls gekoppeld aan het vreemd vermogen. De tactiek is dan om na 

te gaan in welke mate de onderneming in staat is om de schulden terug te betalen uit de cashflow voor 

winstuitkering. Meer specifiek wordt er berekend hoeveel procent van het totaal vreemd vermogen 

afgelost kan worden met de cashflow. Dit wordt aanzien als een maat voor de aflossingscapaciteit van 

een onderneming. De ratio wordt als volgt berekend: 

 

)(VVvermogenvreemdTotaal

Cashflow
=  

 

( 3.1 )

  

 

Bovenstaande ratio wordt berekend voor de falende en gezonde ondernemingen en onderverdeeld in 

klassen (tabel 3.11). 

 

    Aantal [-] Aantal [%] 

  Cashflow/VV 
Laatste 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar 

Derde laatste 

boekjaar 

Laatste 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar 

Derde 

laatste 

boekjaar 

Falend 

<0 1732 1434 1309 46.9% 38.8% 35.4% 

0-25 1356 1555 1633 36.7% 42.1% 44.2% 

25-50 282 350 392 7.6% 9.5% 10.6% 

>50 323 356 362 8.7% 9.6% 9.8% 

Totaal 3693 3695 3696 100.0% 100.0% 100.0% 

Gezond 

<0 56869 52212 47172 22.0% 20.2% 18.3% 

0-25 114142 115618 116491 44.2% 44.8% 45.1% 

25-50 38361 40221 42520 14.9% 15.6% 16.5% 

>50 48619 50226 52055 18.8% 19.4% 20.2% 

Totaal 257991 258277 258238 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabel 3.11: Cashflow gekoppeld aan vreemd vermogen 

 

Opnieuw is het grootste verschil tussen falende en gezonde ondernemingen logischerwijs vast te stellen 

in het laatst beschikbare boekjaar. 46.9% van de falende ondernemingen hebben een negatieve ratio 

tegenover slechts 22% van de niet-falende ondernemingen. Een negatieve ratio wijst automatisch op 

een negatieve cashflow en op het feit dat er geen vreemd vermogen kan afgelost worden. De meeste 

ondernemingen, zowel de falende als de gezonde, hebben een ratio tussen 0 en 25%. Dit betekent dat 

tussen de 0 en 25% van het vreemd vermogen kan afgelost worden.  

 

  



Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek             39 

 

3.4 Solvabiliteit 

3.4.1 Algemene graad van financiële onafhankelijkheid 

 

Na een eerste algemene segmentering voor falende en niet-falende ondernemingen, wordt nu de 

algemene graad van financiële onafhankelijkheid van ondernemingen bestudeerd. Deze ratio behoort 

tot de solvabiliteitsratio’s. Onder solvabiliteit verstaat men de mate waarin de onderneming in staat is 

om aan haar financiële verplichtingen i.v.m. interestbetaling en aflossing van schulden te voldoen. De 

ratio van financiële onafhankelijkheid wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totale 

vermogen van een onderneming: 

 

)TV(vermogenTotaal

)EV(vermogeneigen
onafhFinanciële =  

 

(3.2) 

 

Dit laat ons toe om een idee te krijgen van de financiële autonomie van het bedrijf en van de graad van 

zekerheid die de schuldeisers hebben. De graad van financiële onafhankelijkheid kan gebruikt worden 

als indicator voor het financieel risico van de onderneming. Hoe lager de financiële onafhankelijkheid, 

hoe meer schulden en hoe meer vaste betalingsverplichtingen omwille van schuldaflossing en interest. 

Bijgevolg is het financieel risico, waarbij deze verplichtingen niet nagekomen kunnen worden, groter. In 

het kader van deze Masterproef wordt specifiek onderzocht of er een substantieel verschil bestaat 

tussen de financiële onafhankelijkheid van falende en niet-falende ondernemingen. 

 

De steekproef bestaat uit 266116 ondernemingen uit de dataset van D&B waarvan gegevens 

beschikbaar zijn over het eigen vermogen en totaal vermogen voor de drie beschikbare boekjaren. Van 

de 266116 ondernemingen zijn er 3842 (1.4%) failliet en 262274 (98.6%) niet failliet. Naar analogie met 

de werkwijze in paragraaf 3.3 is de graad van financiële onafhankelijkheid (EV/TV) ook ingedeeld in 

klassen (tabel 3.12).  

 

    Aantal [-] Aantal [%] 

  EV / TV 

huidig 

jaar 

1 jaar 

terug 

2 jaar 

terug 

huidig 

jaar 

1 jaar 

terug 

2 jaar 

terug 

Failliet 

<0% 1627 1348 1193 42.35% 35.1% 31.1% 

0% - 10% 486 527 537 12.65% 13.7% 14.0% 

10% - 30% 740 871 882 19.26% 22.7% 23.0% 

30% - 50% 390 458 545 10.15% 11.9% 14.2% 

>50% 599 638 685 15.59% 16.6% 17.8% 

Totaal 3842 3842 3842 100% 100% 100% 

Niet Failliet 

<0% 43938 41206 38803 16.75% 15.7% 14.8% 

0% - 10% 23925 25554 26916 9.12% 9.7% 10.3% 

10% - 30% 54143 57184 59755 20.64% 21.8% 22.8% 

30% - 50% 46228 47657 48710 17.63% 18.2% 18.6% 

>50% 94039 90671 88086 35.86% 34.6% 33.6% 

totaal 262274 262274 262274 100% 100% 100% 
Tabel 3.12: Graad van financiële onafhankelijkheid 

 

Voor het laatst beschikbare boekjaar is de graad van financiële onafhankelijkheid uitgezet in 

onderstaande figuur 3.8. Uit deze figuur blijkt dat 42.35% van de failliete ondernemingen een graad van 

financiële onafhankelijkheid hebben kleiner dan nul, tegenover slechts 16.75% van de niet-falende 

ondernemingen. Een graad van financiële onafhankelijkheid kleiner dan nul betekent dat de schulden 

van een onderneming meer dan 100% deel uit maken van het totale vermogen. Dit wil zeggen dat er 

een negatief eigen vermogen ontstaat. Ondernemingen in deze situatie hebben een groot financieel 
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risico en bijgevolg hebben de schuldeisers geen zekerheid van aflossing van hun schuldvordering, 

aangezien het bedrijf geen eigen financieringsmiddelen meer heeft. 

 

Voor 35.86% van de niet-failliete bedrijven ligt de graad van financiële onafhankelijkheid 

tegenover slechts 15.59% van de falende ondernemingen. Een graad boven 50

eigen vermogen dan vreemd vermogen

financieel risico. 

 

Er is dus duidelijk een verschil waar te nemen in de graad van financiële onafhanke

falende en niet-falende ondernemingen. 

 

Figuur 3.8: Graad van financiële onafh
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risico en bijgevolg hebben de schuldeisers geen zekerheid van aflossing van hun schuldvordering, 

angezien het bedrijf geen eigen financieringsmiddelen meer heeft.  

failliete bedrijven ligt de graad van financiële onafhankelijkheid 

% van de falende ondernemingen. Een graad boven 50% betekent

eigen vermogen dan vreemd vermogen aanwezig is in een onderneming, wat resulteert in een zeer klein 

Er is dus duidelijk een verschil waar te nemen in de graad van financiële onafhanke

rnemingen.  
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Eigen vermogen/Totaal vermogen [%]

Graad van financiële onafhankelijkheid

Failliet Niet Failliet

40 

risico en bijgevolg hebben de schuldeisers geen zekerheid van aflossing van hun schuldvordering, 

failliete bedrijven ligt de graad van financiële onafhankelijkheid boven 50% 

% betekent dat er meer 

resulteert in een zeer klein 

Er is dus duidelijk een verschil waar te nemen in de graad van financiële onafhankelijkheid tussen 

 

35.86%
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3.4.2 Lange termijn schuldgraad 

 

De lange termijn schuldgraad duidt op het aandeel schuldkapitaal in het totale vermogen van de 

onderneming. Aan de hand van deze ratio kan men nagaan op welke manier de onderneming op lange 

termijn gefinancierd word. De lange termijn schuldgraad wordt vooral berekend omdat de schulden op 

lange termijn het financieel risico van de onderneming bepalen. Dit komt vooral door het feit dat er aan 

schulden op lange termijn een aflossingsverplichting en een intrestaflossing verbonden is. Deze 

aflossingen moeten gebeuren ongeacht de resultaten van het bedrijf. De lange termijn schuldgraad kan 

op twee verschillende manieren worden gedefinieerd. Een eerste mogelijkheid is als de verhouding 

tussen het vreemd vermogen op lange termijn en het permanent vermogen. Dit levert een percentage 

op. Een tweede mogelijkheid is als de verhouding tussen het vreemd vermogen op lange termijn en het 

eigen vermogen. In dit geval bekomt men gewoon een getal (ratio). 

3.4.2.1 Lange termijn schuldgraad (%) 

 

De lange termijn schuldgraad in procent wordt berekend aan de hand van onderstaande formules: 

 

 

vermogenPermanent

termijnlangevermogenVreemd
dschuldgraatermijnLange =  

 

( 3.3 ) 

 

 

 vermogenEigentermijnlangevermogenVreemdvermogenPermanent +=  ( 3.4 )
 

 

Formule 3.3 drukt de lange termijn schuldgraad dus uit als een percentage en verloopt tussen 0 en 100 

procent bij een positief eigen vermogen. Bij een negatief eigen vermogen stijgt dit percentage boven 

100 procent. Het percentage stijgt bij toenemende schuldfinanciering. Er kunnen ook negatieve 

percentages worden bekomen. In dit geval heeft de onderneming een negatief eigen vermogen waarvan 

de absolute waarde van het eigen vermogen groter is dan het vreemd vermogen op lange termijn. Een 

onderneming kan een negatief eigen vermogen verkrijgen door bijvoorbeeld een waardedaling 

waardoor de schulden de bezittingen gaan overtreffen. Ook door te veel verlies te lijden kan een 

onderneming een negatief eigen vermogen krijgen. Het nadeel van een negatief eigen vermogen is dat 

het lastig is om een lening te verkrijgen bij de bank. Banken zullen immers grotendeels enkel leningen 

geven aan ondernemingen met een positief eigen vermogen. 

Stel dat men bij de berekening een waarde uitkomt van 60,95%. Dit betekent dat 60,95% van het 

permanent vermogen bestaat uit vreemd vermogen op lange termijn. 

3.4.2.1.1 Evolutie gemiddelde Lange termijn schuldgraad 

 

In de dataset zijn gegevens opgenomen over het vreemd vermogen op lange termijn en het eigen 

vermogen van het laatste boekjaar, voorlaatste boekjaar en derdelaatste boekjaar. De ondernemingen 

waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn worden per jaar afzonderlijk weggelaten. Ook de 

ondernemingen waarvoor het permanent vermogen gelijk is aan 0 worden weggelaten (dit komt voor 

als het eigen vermogen en het vreemd vermogen op lange termijn een tegengesteld teken hebben, 

maar in absolute waarde gelijk zijn). In dit geval zou men volgens formule 3.3 immers moeten delen 

door 0, wat onmogelijk is. Na deze selectie blijven er voor het laatste boekjaar nog 2696 failliete 

bedrijven over en 175085 gezonde bedrijven, voor het voorlaatste boekjaar zijn dat 2410 failliete en 

167528 gezonde en voor het derdelaatste boekjaar zijn dat 2079 failliete en 158283 gezonde bedrijven. 

Vervolgens wordt de lange termijn schuldgraad (%) berekend aan de hand van formule 3.3 voor de 

overblijvende ondernemingen, waarna per boekjaar het gemiddelde voor zowel de failliete als de 

gezonde ondernemingen wordt bepaald. De resultaten van de berekeningen worden weergegeven in 

tabel 3.13 en figuur 3.9. 

 



Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek 

 

  Derde

Failliete [%] 

Gezonde [%] 
Tabel 3.13

 

Figuur 

 

Tabel 3.13 en figuur 9 tonen aan dat voor de fai

stijgt van 19.88% voor het derdelaats

overschakelt op een negatief percentage 

negatieve percentage op een negatief eigen vermogen waarvan de absolute waarde groter is dan het 

vreemd vermogen op lange termijn. Het spreekt dan ook voor zich dat deze bedrijven failliet gingen. 

Opvallend is dat voor de gezonde bedrijven de lange termijn schu

derdelaatste boekjaar en het voorlaatste boek

boekjaar overschrijdt het percentage zelfs de 100% wat wijst op een negatief eigen vermogen. Dit valt 

waarschijnlijk te verklaren door het feit dat enkele grote bedrijven tussen 

hun voorlaatste boekjaar een groot verlies geleden hebben en zich nu langzaam aan uit dit verlies aan 

het opwerken zijn. Ook moet er op gewezen worden dat bedrijven met grot

vermogens het gemiddelde percentage serieus kunnen doen stijgen waardoor deze gemiddelden een 

verkeerd beeld kunnen geven. Daarom worden de percentages lange termijn schuldgraad ook eens in 

verschillende klassen ingedeeld. 

3.4.2.1.2 Lange termijn schuldgraadklassen

 

De dataset wordt ingedeeld in lange termijn schuldgraadklassen door de percentages lange termijn 

schuldgraad van het laatste boekjaar
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Derdelaatste boekjaar Voorlaatste boekjaar Laatste boekjaar

19.88% 53.57% -26.41

60.60% 99.16% 100.02
13: Gemiddelde lange termijn schuldgraad (%) 

Figuur 3.9: Evolutie lange termijn schuldgraad(%) 

aan dat voor de failliete bedrijven de lange termijn schuldgraad gemiddeld 

elaatste boekjaar naar 53.57% in het voorlaatste boekjaar

overschakelt op een negatief percentage -26.41% in het laatste boekjaar. Zoals eerder gezegd wijst dit 

ieve percentage op een negatief eigen vermogen waarvan de absolute waarde groter is dan het 

vreemd vermogen op lange termijn. Het spreekt dan ook voor zich dat deze bedrijven failliet gingen. 

Opvallend is dat voor de gezonde bedrijven de lange termijn schuldgraad sterk stijgt tussen 

het voorlaatste boekjaar en daarna ongeveer status quo blijft. 

t het percentage zelfs de 100% wat wijst op een negatief eigen vermogen. Dit valt 

laren door het feit dat enkele grote bedrijven tussen hun derdelaatste boekjaar

jaar een groot verlies geleden hebben en zich nu langzaam aan uit dit verlies aan 

het opwerken zijn. Ook moet er op gewezen worden dat bedrijven met grote negatieve eigen 

vermogens het gemiddelde percentage serieus kunnen doen stijgen waardoor deze gemiddelden een 

verkeerd beeld kunnen geven. Daarom worden de percentages lange termijn schuldgraad ook eens in 

chuldgraadklassen 

De dataset wordt ingedeeld in lange termijn schuldgraadklassen door de percentages lange termijn 

het laatste boekjaar te rangschikken van klein naar groot. Eerst worden alle 

ondernemingen waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn voor het laatste boekjaar 
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26.41% 
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wordt hetzelfde aantal ondernemingen bekomen als in paragraaf 

namelijk 2696 failliete en 175085 gezonde bedrijven. 

klassen weer. 

Klasse [%] Failliet Gezond 

< -10.000 10 102 

-10.000 - -1.000 31 681 

-1.000 - -100 160 3114 

-100 - 0 330 5286 

0 - 10 141 22429 

10 - 20 143 17441 

20 - 30 146 15200 

30 - 40 134 14465 

40 - 50 155 14026 

50 - 60 132 13241 

60 - 70 144 12892 

70 - 80 177 12390 

80 - 90 160 12540 

90 - 100 166 11343 

100 - 120 175 7923 

120 - 150 149 4159 

150 - 200 99 2580 

200 - 1.000 210 4262 

> 1.000 34 1012 
Tabel 3

 

Figuur 3.10 geeft voor de bedrijven het percentage 

 

Figuur 3.10: Percentage kans op faillissement
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wordt hetzelfde aantal ondernemingen bekomen als in paragraaf 3.4.2.1.1 voor het laatste boekjaar

namelijk 2696 failliete en 175085 gezonde bedrijven. Tabel 3.14 geeft de resultaten van het indelen in 

 Totaal % kans Failliet % kans Gezond % Failliet

112 8.93% 91.07% 0.37%

712 4.35% 95.65% 1.15%

3274 4.89% 95.11% 5.93%

5616 5.88% 94.12% 12.24%

22570 0.62% 99.38% 5.23%

17584 0.81% 99.19% 5.30%

15346 0.95% 99.05% 5.42%

14599 0.92% 99.08% 4.97%

14181 1.09% 98.91% 5.75%

13373 0.99% 99.01% 4.90%

13036 1.10% 98.90% 5.34%

12567 1.41% 98.59% 6.57%

12700 1.26% 98.74% 5.93%

11509 1.44% 98.56% 6.16%

8098 2.16% 97.84% 6.49%

4308 3.46% 96.54% 5.53%

2679 3.70% 96.30% 3.67%

4472 4.70% 95.30% 7.79%

1046 3.25% 96.75% 1.26%
3.14: Lange termijn schuldgraadklassen (%) 

het percentage kans op faillissement weer per klasse.

: Percentage kans op faillissement per klasse lange termijn schuldgraad (%)
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voor het laatste boekjaar, 

de resultaten van het indelen in 

% Failliet % Gezond 
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% 3.02% 

% 12.81% 

% 9.96% 

% 8.68% 

% 8.26% 

% 8.01% 

% 7.56% 

% 7.36% 

% 7.08% 

% 7.16% 

% 6.48% 

% 4.53% 

% 2.38% 

% 1.47% 

% 2.43% 

% 0.58% 

weer per klasse. 

 

ldgraad (%) 

3.70

4.70

3.25

Percentage  kans op faillissement per klasse

Kans op faillissement
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Figuur 3.10 toont aan dat de bedrijven die behoren tot de negatieve percentageklassen, de grootste 

kans hebben om failliet te gaan. De bedrijven die tot deze klassen behoren hadden het laatste boekjaar 

een negatief eigen vermogen met een absolute waarde groter dan het vreemd vermogen op lange 

termijn. Vervolgens toont de figuur ook aan dat de bedrijven die behoren tot de klassen met een 

percentage van meer dan 100%, ook een relatief grote kans hebben om failliete te gaan ten opzichte 

van de overige positieve percentageklassen. De klassen met een percentage meer dan 100% bevatten 

immers de bedrijven met een negatief eigen vermogen waardoor deze bedrijven de laatste jaren 

waarschijnlijk voortdurend verlies geleden hebben. Uit tabel 3.14 blijkt dan weer dat de bedrijven die 

een laag percentage lange termijn schuldgraad hebben de grootste kans hebben om gezond te blijven. 

Het percentage vreemd vermogen op lange termijn ten opzichte van het permanente vermogen is voor 

deze bedrijven dan ook laag wat goed is zoals eerder reeds vermeld. De verwachtingen op basis van de 

lange termijn schuldgraad worden hier alzo bevestigd. 

3.4.2.2 Lange termijn schuldgraad 

 

De tweede manier om de lange termijn schuldgraad te berekenen, waarbij men een gewoon getal 

uitkomt, gebeurt aan de hand van formule 3.5: 

 

 

vermogenEigen

termijnlangevermogenVreemd
dschuldgraatermijnLange =  

 

( 3.5 ) 

 

 

Formule 3.5 geeft gewoon de verhouding (ratio) weer tussen het vreemd vermogen op lange termijn en 

het eigen vermogen. Deze ratio geeft aan hoeveel vreemd vermogen op lange termijn staat tegenover 1 

euro eigen vermogen en neemt dus toe naarmate de onderneming zich meer met vreemd vermogen 

financiert. De ratio varieert tussen nul en oneindig bij positief eigen vermogen. Bij negatief eigen 

vermogen wordt deze ratio negatief. Waarden tussen 1 en 2 komen in de praktijk regelmatig voor. Hoe 

hoger de ratio, hoe afhankelijker de onderneming is van derden schuldeisers, en vooral hoe meer zij 

financiële kosten onder de vorm van interesten zal moeten betalen. De schulden op meer dan één jaar 

zijn voornamelijk bankleningen. Deze verhouding wordt dikwijls beoordeeld door bankiers omdat zij 

wensen dat de aandeelhouders gelijkmatige inspanningen blijven leveren. Ook de overheid gebruikt 

deze verhoudingen in haar ondersteuning van economisch belangrijke bedrijven. 

Stel dat men bij de berekening een waarde uitkomt van 2.4. Dit betekent dat er 2.4 maal zoveel vreemd 

vermogen op lange termijn is dan eigen vermogen. Of met andere woorden, voor elke euro eigen 

vermogen heeft de onderneming 2.4 euro vreemd vermogen op lange termijn. 

3.4.2.2.1 Evolutie gemiddelde Lange termijn schuldgraad 

 

Hetzelfde principe wordt toegepast zoals in paragraaf 3.4.2.1.1, met dit verschil dat hier natuurlijk de 

lange termijn schuldgraad (getal) wordt berekend aan de hand van formule 3.5. Ook nu worden per 

boekjaar de gemiddelde waardes voor zowel de failliete als de gezonde ondernemingen bepaald. De 

resultaten van de berekeningen worden weergegeven in tabel 3.15 en figuur 3.11. 

 

  Derdelaatste boekjaar Voorlaatste boekjaar Laatste boekjaar 

Failliete -3.92 -6.06 -8.26 

Gezonde 3.28 11.14 46.74 
Tabel 3.15: Gemiddelde lange termijn schuldgraad (getal) 
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Figuur 3.

 

Tabel 3.15 en figuur 3.11 tonen aan dat voor de failliete bedrijven, de lange termijn schuldgraad (getal) 

het derdelaatste boekjaar al negatief was. Deze schuldgraad is de afgelopen jaren enkel nog meer 

negatief geworden. Een negatieve schuldgraad wijst op een negatief eigen vermogen. Dit wijst erop dat 

het eigen vermogen van de failliete bedrijven de afgelopen jaren almaar meer negatief geworden is. Het 

was dus te voorspellen dat deze bedrijven failliet ging

hebben geleden. Wat merkwaardig is, is dat de schuldgraad van de gezonde bedrijven de afgelopen 

jaren sterk toegenomen is tot zelfs een waarde dit jaar van 46.74. Dit betekent dat er 46.74 maal zoveel 

vreemd vermogen op lange termijn is dan eigen vermogen, wat veel is. Hiervoor kunnen dezelfde 

verklaringen worden gegeven als in paragraaf

dat bij de gezonde bedrijven een grote variatie bestaat in zake vreemd ver

zitten er enkele uitschieters tussen van bedrijven met extreem hoge waarden vreemd vermogen op 

lange termijn. Dit verklaart waarom er hier zo’n grote waarde wordt bekomen voor de gezonde 

bedrijven (46.74). Het is dan ook beter om

termijn en het eigen vermogen eens in verschillende klassen in

3.4.2.2.2 Lange termijn schuldgraadklassen

 

De dataset wordt ingedeeld in lange termijn schuldgraadklassen door de ratio’s lange termij

schuldgraad van het laatste boekjaar 

er voor het laatste boekjaar nog altijd 2696 failliete en 175085 gezonde bedrijven over. Tabel 

de resultaten van het indelen in klassen 
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.11: Evolutie lange termijn schuldgraad (getal) 

tonen aan dat voor de failliete bedrijven, de lange termijn schuldgraad (getal) 

al negatief was. Deze schuldgraad is de afgelopen jaren enkel nog meer 

tief geworden. Een negatieve schuldgraad wijst op een negatief eigen vermogen. Dit wijst erop dat 

het eigen vermogen van de failliete bedrijven de afgelopen jaren almaar meer negatief geworden is. Het 

was dus te voorspellen dat deze bedrijven failliet gingen gaan aangezien ze almaar meer verliezen 

hebben geleden. Wat merkwaardig is, is dat de schuldgraad van de gezonde bedrijven de afgelopen 

jaren sterk toegenomen is tot zelfs een waarde dit jaar van 46.74. Dit betekent dat er 46.74 maal zoveel 

gen op lange termijn is dan eigen vermogen, wat veel is. Hiervoor kunnen dezelfde 

verklaringen worden gegeven als in paragraaf 3.4.2.1.1. Bijkomend dient hierbij opgemerkt te worden 

dat bij de gezonde bedrijven een grote variatie bestaat in zake vreemd vermogen op lange termijn. Zo 

tussen van bedrijven met extreem hoge waarden vreemd vermogen op 

lange termijn. Dit verklaart waarom er hier zo’n grote waarde wordt bekomen voor de gezonde 

bedrijven (46.74). Het is dan ook beter om ook hier de verhoudingen tussen vreemd vermogen op lange 

eens in verschillende klassen in te delen. 

Lange termijn schuldgraadklassen 

De dataset wordt ingedeeld in lange termijn schuldgraadklassen door de ratio’s lange termij

 te rangschikken van klein naar groot. Zoals in vorige 

nog altijd 2696 failliete en 175085 gezonde bedrijven over. Tabel 

de resultaten van het indelen in klassen weer. 

Voorlaatste boekjaar Laatste boekjaar

11.14

46.74

-6.06

Boekjaar
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Gezonde bedrijven
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tonen aan dat voor de failliete bedrijven, de lange termijn schuldgraad (getal) 

al negatief was. Deze schuldgraad is de afgelopen jaren enkel nog meer 

tief geworden. Een negatieve schuldgraad wijst op een negatief eigen vermogen. Dit wijst erop dat 

het eigen vermogen van de failliete bedrijven de afgelopen jaren almaar meer negatief geworden is. Het 

en gaan aangezien ze almaar meer verliezen 

hebben geleden. Wat merkwaardig is, is dat de schuldgraad van de gezonde bedrijven de afgelopen 

jaren sterk toegenomen is tot zelfs een waarde dit jaar van 46.74. Dit betekent dat er 46.74 maal zoveel 

gen op lange termijn is dan eigen vermogen, wat veel is. Hiervoor kunnen dezelfde 

. Bijkomend dient hierbij opgemerkt te worden 

mogen op lange termijn. Zo 

tussen van bedrijven met extreem hoge waarden vreemd vermogen op 

lange termijn. Dit verklaart waarom er hier zo’n grote waarde wordt bekomen voor de gezonde 

de verhoudingen tussen vreemd vermogen op lange 

De dataset wordt ingedeeld in lange termijn schuldgraadklassen door de ratio’s lange termijn 

te rangschikken van klein naar groot. Zoals in vorige paragrafen zijn 

nog altijd 2696 failliete en 175085 gezonde bedrijven over. Tabel 3.16 geeft 

Laatste boekjaar
-8.26
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Klassen Failliet Gezond Totaal

< -100 16 649 

-100 - -10 94 4699 

-10 - -5 94 3647 

-5 - -4 44 1238 

-4 - -3 76 1849 

-3 - -2 99 2580 

-2 - -1 244 5274 

-1 - 0 531 9183 

0 - 1 719 83561 84280

1 - 2 232 21874 22106

2 - 3 124 10482 10606

3 - 4 97 6167 

4 - 5 54 4283 

5 - 10 119 9374 

10 - 100 141 9218 

> 100 12 1007 
Tabel 

 

Figuur 3.12 geeft voor de bedrijven het percentage

 

Figuur 3.12: Percentage kans op faillissement

 

Zoals te zien op figuur 3.12 hebben de bedrijven die behoren tot de negatieve klassen, de grootste kans 

om te falen. De bedrijven die tot deze klassen behoren, hebben
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Totaal % kans Failliet % kans Gezond % Failliet

665 2.41% 97.59% 0.59% 

4793 1.96% 98.04% 3.49% 

3741 2.51% 97.49% 3.49% 

1282 3.43% 96.57% 1.63% 

1925 3.95% 96.05% 2.82% 

2679 3.70% 96.30% 3.67% 

5518 4.42% 95.58% 9.05% 

9714 5.47% 94.53% 19.70% 

84280 0.85% 99.15% 26.67% 

22106 1.05% 98.95% 8.61% 

10606 1.17% 98.83% 4.60% 

6264 1.55% 98.45% 3.60% 

4337 1.25% 98.75% 2.00% 

9493 1.25% 98.75% 4.41% 

9359 1.51% 98.49% 5.23% 

1019 1.18% 98.82% 0.45% 
Tabel 3.16: Lange Termijn Schuldklassen (getal) 

het percentage kans op faillissement per klasse weer.

kans op faillissement per lange termijn schuldgraadklasse (getal)

hebben de bedrijven die behoren tot de negatieve klassen, de grootste kans 

om te falen. De bedrijven die tot deze klassen behoren, hebben te kampen met een negatief eigen 

3.70

4.42

5.47

0.85
1.05 1.17

1.55

1.25 1.25
1.51

Klasse lange termijn schuldgraad (getal)

Percentage kans op faillissement per lange termijn 

schuldgraadklasse (getal)
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% Failliet % Gezond 

0.37% 

2.68% 

2.08% 

0.71% 

1.06% 

1.47% 

3.01% 

 5.24% 

 47.73% 

12.49% 

5.99% 

3.52% 

2.45% 

5.35% 

5.26% 

0.58% 

per klasse weer. 

 

per lange termijn schuldgraadklasse (getal) 

hebben de bedrijven die behoren tot de negatieve klassen, de grootste kans 

te kampen met een negatief eigen 

1.51

1.18

Kans op faillissement
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vermogen. De failliete bedrijven in de overige klassen, hebben meestal een grotere lange termijn 

schuldgraad waardoor ze veel meer vreemd vermogen op lange termijn hebben dan eigen vermogen. 

Tabel 3.16 toont aan dat de bedrijven die behoren tot de klasse 1-2, de grootste kans hebben om 

gezond te blijven, zoals eerder reeds voorspeld in paragraaf 3.4.2.2. De bedrijven met de grootste kans 

om gezond te blijven, behoren dus tot klassen met lage schuldgraden waardoor ze minder of niet veel 

meer vreemd vermogen op lange termijn hebben dan eigen vermogen. De verwachtingen op basis van 

de lange termijn schuldgraad worden hier alzo bevestigd. Tabel 3.16 toont ook aan dat het grootste 

percentage van de gezonde bedrijven zich bevindt in de klasse 0-1 (47.73%). Ook het grootste 

percentage van de failliete bedrijven behoort tot deze klasse (26.67%). Dit komt door het feit dat de 

klasse 0-1 het grootste aantal totale bedrijven bevat. Het is dan ook interessanter om te gaan kijken 

naar de percentages kans op faillissement en kans op gezond blijven. 

3.4.3 Zelffinancieringsgraad 

 

Een derde solvabiliteitsratio is de zelffinancieringsgraad. Deze beperkt zich tot de passiefzijde van de 

balans en wordt berekend op basis van onderstaande formule: 

 

vermogenTotaal

resultaatenOvergedragservesRe
adieringsgraZelffinanc

+
=

 

 

( 3.6 ) 

 

De grootte van de teller is het gevolg van zowel de winstgevendheid van het bedrijf gedurende de 

afgelopen jaren, als van de dividend- en reserveringspolitiek van het bedrijf. Een oud bedrijf kan 

bijvoorbeeld een grotere zelffinancieringsgraad hebben dan een jonger meer dynamisch bedrijf doordat 

het reeds gedurende lange tijd de kans heeft gehad om winst te cumuleren. Met de 

zelffinancieringsgraad van een onderneming kan onderzocht worden in welke mate de onderneming 

gefinancierd is door eigen gegenereerd vermogen. Soms spreekt men bij de zelffinancieringsgraad ook 

van de historische rendabiliteit. 

 

Deze ratio duikt geregeld op in modellen voor falingspredictie en kan dus niet achterwege blijven in 

deze Masterproef. Opnieuw zal er getracht worden om een onderscheid vast te stellen tussen de 

falende en gezonde bedrijven.  

 

De steekproef bestaat uit ongeveer 163000 ondernemingen uit de dataset van D&B waarvan gegevens 

beschikbaar zijn over de reserves, overgedragen resultaat en het totaal vermogen. Voor het huidige 

boekjaar zijn er 2175 falende ondernemingen (1.33%) en 161260 gezonde ondernemingen (98.67%). Er 

wordt onderzocht of er een verschil is in zelffinancieringsgraad tussen falende en gezonde 

ondernemingen door te toetsen hoeveel ondernemingen een zelffinancieringsgraad hebben kleiner of 

groter dan nul (tabel 3.17 en figuur 3.13). 

 

    
Huidig 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar 

Derdelaatste 

boekjaar 

Huidig 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar 

Derdelaatste 

boekjaar 

  ZFG Aantal [-] Aantal [%] 

failliet 

<0 1297 1122 1006 59.6% 51.6% 46.2% 

=0 1 1 2 0.0% 0.0% 0.1% 

>0 877 1053 1168 40.3% 48.4% 53.7% 

Totaal 2175 2176 2176 100% 100% 100% 

Gezond 

<0 49754 47394 44688 30.9% 29.4% 27.7% 

=0 2 5 13 0.0% 0.0% 0.0% 

>0 111504 113876 116575 69.1% 70.6% 72.3% 

Totaal 161260 161275 161276 100% 100% 100% 
Tabel 3.17: Zelffinancieringsgraad 
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Uit tabel 3.17 en figuur 3.13 komt er een groot verschil naar voren tuss

ondernemingen. 59.6% van de falende ondernemingen heeft een zelffinancieringsgraad lager dan nul 

tegenover slechts 30.9% van de gezonde ondernemingen. Dit wil zeggen dat zelfs de reserves van 59.6% 

van de falende ondernemingen ontoere

heeft 69.1% van de gezonde ondernemingen

dat er winst gemaakt is of dat de reserves nog groot genoeg zijn om het gemaakte verlies te 

 

3.4.4 Dekkingsratio van het vreemd vermogen op lange termijn

 

Ook de dekkingsratio van het vreemd vermogen op lange termijn behoort tot de groep van de 

solvabiliteitsratio’s. Het is interessant om zowel de dekkingsratio als de omgekeerde dekkingsratio te 

bekijken voor zowel de failliete als de gezonde bedrijven.

3.4.4.1 Dekkingsratio 

 

De dekkingsratio geeft weer of een onderneming de aangegane lange termijnschulden kan ter

met de gerealiseerde cashflow. Deze ratio wordt berekend met volgende 

 

 

( opSchulden
tioDekkingsra =

 

Hoe groter de dekkingsratio, hoe groter het deel van de schuld o

het lopende jaar kan terugbetaald worden. Een hoge dekkingsgraad betekent dat de onderneming in de 

mogelijkheid is om nog bijkomende schulden en de daaraan verbonden financiële lasten aan te gaan. 

Ook de veiligheidsmarge bij mogelijke 

wordt. De dekkingsratio voor de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, dient 

minimaal gelijk te zijn aan 1. Indien de ratio lager is dan 1 zal de onderneming andere bronne

aanspreken om de schuldaflossing te kunnen nakomen. Dit kan bijvoorbeeld door desinvesteringen of 

het aangaan van nieuwe kredieten. 
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komt er een groot verschil naar voren tussen falende en gezonde 

ondernemingen. 59.6% van de falende ondernemingen heeft een zelffinancieringsgraad lager dan nul 

tegenover slechts 30.9% van de gezonde ondernemingen. Dit wil zeggen dat zelfs de reserves van 59.6% 

van de falende ondernemingen ontoereikend zijn om het overgedragen verlies te overtreffen. Daarnaast 

heeft 69.1% van de gezonde ondernemingen een zelffinancieringsgraad groter dan nul. Dit wijst erop 

dat er winst gemaakt is of dat de reserves nog groot genoeg zijn om het gemaakte verlies te 

Figuur 3.13: Zelffinancieringsgraad 

Dekkingsratio van het vreemd vermogen op lange termijn 

Ook de dekkingsratio van het vreemd vermogen op lange termijn behoort tot de groep van de 

eitsratio’s. Het is interessant om zowel de dekkingsratio als de omgekeerde dekkingsratio te 

bekijken voor zowel de failliete als de gezonde bedrijven. 

De dekkingsratio geeft weer of een onderneming de aangegane lange termijnschulden kan ter

flow. Deze ratio wordt berekend met volgende formule 3.7: 

&'1 srisicovoorgenvoorzieninjaardanméér

Cashflow

+

dekkingsratio, hoe groter het deel van de schuld op lange termijn dat uit de cash

het lopende jaar kan terugbetaald worden. Een hoge dekkingsgraad betekent dat de onderneming in de 

mogelijkheid is om nog bijkomende schulden en de daaraan verbonden financiële lasten aan te gaan. 

Ook de veiligheidsmarge bij mogelijke cashflowdalingen wordt groter naarmate de dekkingsratio groter 

wordt. De dekkingsratio voor de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, dient 

minimaal gelijk te zijn aan 1. Indien de ratio lager is dan 1 zal de onderneming andere bronne

aanspreken om de schuldaflossing te kunnen nakomen. Dit kan bijvoorbeeld door desinvesteringen of 

=0 >0

0.0%

40.3%
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Zelffinancieringsgraad
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Gezond
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en falende en gezonde 

ondernemingen. 59.6% van de falende ondernemingen heeft een zelffinancieringsgraad lager dan nul 

tegenover slechts 30.9% van de gezonde ondernemingen. Dit wil zeggen dat zelfs de reserves van 59.6% 

ikend zijn om het overgedragen verlies te overtreffen. Daarnaast 

een zelffinancieringsgraad groter dan nul. Dit wijst erop 

dat er winst gemaakt is of dat de reserves nog groot genoeg zijn om het gemaakte verlies te overtreffen. 

 

Ook de dekkingsratio van het vreemd vermogen op lange termijn behoort tot de groep van de 

eitsratio’s. Het is interessant om zowel de dekkingsratio als de omgekeerde dekkingsratio te 

De dekkingsratio geeft weer of een onderneming de aangegane lange termijnschulden kan terugbetalen 

)& kosten
 

 

( 3.7 ) 

 

uit de cashflow van 

het lopende jaar kan terugbetaald worden. Een hoge dekkingsgraad betekent dat de onderneming in de 

mogelijkheid is om nog bijkomende schulden en de daaraan verbonden financiële lasten aan te gaan. 

cashflowdalingen wordt groter naarmate de dekkingsratio groter 

wordt. De dekkingsratio voor de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, dient 

minimaal gelijk te zijn aan 1. Indien de ratio lager is dan 1 zal de onderneming andere bronnen moeten 

aanspreken om de schuldaflossing te kunnen nakomen. Dit kan bijvoorbeeld door desinvesteringen of 
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3.4.4.1.1 Dekkingsratioklassen 

 

In de dataset bevinden zich gegevens over de cash

voor risico’s en kosten voor het laatste boekjaar, het voorlaatste boekjaar en het derdelaat

Om de dataset in dekkingsratioklassen in te delen werd gebruik gemaakt van de gegevens van het 

laatste boekjaar. Na het weglaten van de ondern

van de drie verschillende parameters bleven nog 2687 failliete bedrijven en 174785 gezonde bedrijven 

over. Vervolgens werd voor elke ondernemin

Op basis van deze dekkingsratio werden de ondernemingen dan in klassen ingedeeld en dit apart voor 

zowel de failliete als de gezonde bedrijven. Tabel 

klassen volgens de dekkingsratio. 

 

Klasse Failliet Gezond 

< -100 5 92 

-100 - -10 40 855 

-10 - -5 47 768 

-5 - -2 110 1944 

-2 - -1 156 2549 

-1 - -0.5 196 3347 

-0.5 - 0 600 19809 

0 - 0.5 792 76219 

0.5 - 1 258 24326 

1 - 2 218 18760 

2 - 5 156 14730 

5 - 10 53 5494 

10 - 100 51 5391 

> 100 5 503 

 

Het percentage kans op faillissement

 

Figuur 3.14: Percentage
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nden zich gegevens over de cashflow, schulden op méér dan 1 jaar en voorzi

voor risico’s en kosten voor het laatste boekjaar, het voorlaatste boekjaar en het derdelaat

ekkingsratioklassen in te delen werd gebruik gemaakt van de gegevens van het 

laatste boekjaar. Na het weglaten van de ondernemingen waarvoor geen gegevens voorhanden waren 

van de drie verschillende parameters bleven nog 2687 failliete bedrijven en 174785 gezonde bedrijven 

over. Vervolgens werd voor elke onderneming de dekkingsratio berekend aan de hand van formule 

van deze dekkingsratio werden de ondernemingen dan in klassen ingedeeld en dit apart voor 

zowel de failliete als de gezonde bedrijven. Tabel 3.18 geeft de resultaten weer van het indelen in 

Totaal % kans Failliet % kans Gezond % Failliet

97 5.15% 94.85% 0.19%

895 4.47% 95.53% 1.49%

815 5.77% 94.23% 1.75%

2054 5.36% 94.64% 4.09%

2705 5.77% 94.23% 5.81%

3543 5.53% 94.47% 7.29%

20409 2.94% 97.06% 22.33

77011 1.03% 98.97% 29.48

24584 1.05% 98.95% 9.60%

18978 1.15% 98.85% 8.11%

14886 1.05% 98.95% 5.81%

5547 0.96% 99.04% 1.97%

5442 0.94% 99.06% 1.90%

508 0.98% 99.02% 0.19%
Tabel 3.18: Dekkingsratioklassen 

faillissement per dekkingsratioklasse wordt weergegeven in figuur 

: Percentage kans op faillissement per dekkingsratioklasse 

5.77
5.53

2.94

1.03 1.05 1.15 1.05 0.96

Dekkingsratioklasse

Percentage kans op faillissement (per dekkingsratioklasse)

Kans op faillissement
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, schulden op méér dan 1 jaar en voorzieningen 

voor risico’s en kosten voor het laatste boekjaar, het voorlaatste boekjaar en het derdelaatste boekjaar. 

ekkingsratioklassen in te delen werd gebruik gemaakt van de gegevens van het 

emingen waarvoor geen gegevens voorhanden waren 

van de drie verschillende parameters bleven nog 2687 failliete bedrijven en 174785 gezonde bedrijven 

ekkingsratio berekend aan de hand van formule 3.7. 

van deze dekkingsratio werden de ondernemingen dan in klassen ingedeeld en dit apart voor 

geeft de resultaten weer van het indelen in 

% Failliet % Gezond 

% 0.05% 

% 0.49% 

% 0.44% 

% 1.11% 

% 1.46% 

% 1.91% 

22.33% 11.33% 

29.48% 43.61% 

% 13.92% 

% 10.73% 

% 8.43% 

% 3.14% 

% 3.08% 

% 0.29% 

per dekkingsratioklasse wordt weergegeven in figuur 3.14. 

 

0.94 0.98

Percentage kans op faillissement (per dekkingsratioklasse)

Kans op faillissement
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Uit figuur 3.14 en tabel 3.18 volgt dat de bedrijven die behoren tot de negatieve dekkingsratioklassen, 

de grootste kans hebben om failliet te gaan. Een negatieve dekkingsratioklasse wijst op een negatieve 

cashflow. De schulden op meer dan één jaar en de voorzieningen voor risico’s en kosten zijn immers 

altijd positieve getallen. Het kan dus niet anders of de cashflow is negatief voor een bedrijf in een 

negatieve klasse. De meeste bedrijven gaan failliet vanwege een negatieve cashflow. Een negatieve 

cashflow betekent immers dat er in een bepaalde periode (hier een jaar) meer geld uit het bedrijf is 

gegaan dan dat er is in gekomen. De cashflow wordt gebruikt om de rekeningen te betalen dus indien 

men met een negatieve cashflow zit wordt het betalen van deze rekeningen almaar moeilijker. Voor de 

positieve dekkingsratioklassen schommelt het percentage kans op faillissement telkens rond de 1%, wat 

een vrij laag percentage is. Wat de positieve dekkingsratioklassen betreft kan men opmerken uit tabel 

3.18 dat de bedrijven die tot deze klassen behoren een grote kans hebben om gezond te blijven. De 

bedrijven die behoren tot de positieve dekkingsratioklassen hebben immers te maken met een positieve 

cashflow. Naarmate de klassen groter worden stijgt ook het percentage kans voor de bedrijven om 

gezond te blijven. Dit is logisch aangezien eerder werd vermeld dat hoe hoger de dekkingsratio is, hoe 

groter het deel van de schuld op lange termijn is dat uit de cashflow van het lopende jaar kan 

terugbetaald worden. De grote percentages van gezonde bedrijven die behoren tot de negatieve klassen 

kan men verklaren door het feit dat er veel meer gezonde bedrijven in de dataset opgenomen zijn dan 

failliete bedrijven waardoor het percentage gezonde bedrijven per klasse dus veel hoger is. 

3.4.4.2 Omgekeerde Dekkingsratio 

 

Indien men de dekkingsratio omkeert, bekomt men het aantal jaren nodig om de lange termijnschuld af 

te lossen indien de cashflow van de onderneming van jaar tot jaar constant blijft. De omgekeerde 

dekkingsratio wordt berekend met volgende formule 3.8: 

 

tioDekkingsra
tioDekkingsraOmgekeerde

1
=  

 

( 3.8 ) 

 

Om de dataset in omgekeerde dekkingsratioklassen in te delen wordt op dezelfde manier te werk 

gegaan als bij het indelen van de dataset in dekkingsratioklassen. Ook nu weer wordt gebruik gemaakt 

van de gegevens uit de dataset van het laatste boekjaar. Omdat men niet mag delen door 0 moeten hier 

wel nog enkele extra ondernemingen worden weggelaten waarvoor de dekkingsratio gelijk was aan 0. 

Zo blijven er nog 2686 failliete bedrijven en 174762 gezonde bedrijven over in de dataset. Na het 

berekenen van de omgekeerde dekkingsratio worden de bedrijven ingedeeld in klassen. Dit voor zowel 

de failliete bedrijven als de gezonde bedrijven afzonderlijk. De resultaten van het indelen in klassen 

worden weergegeven door tabel 3.19. 

 

Klassen Failliet Gezond Totaal % kans Failliet % kans Gezond % Failliet % Gezond 

< -100 29 2022 2051 1.41% 98.59% 1.08% 1.16% 

-100 - -10 200 8680 8880 2.25% 97.75% 7.45% 4.97% 

-10 - -5 132 3968 4100 3.22% 96.78% 4.91% 2.27% 

-5 - -1 434 8486 8920 4.87% 95.13% 16.16% 4.86% 

-1 - -0.5 156 2549 2705 5.77% 94.23% 5.81% 1.46% 

-0.5 - 0 202 3659 3861 5.23% 94.77% 7.52% 2.09% 

0 - 0.5 265 26118 26383 1.00% 99.00% 9.87% 14.94% 

0.5 - 1 218 18759 18977 1.15% 98.85% 8.12% 10.73% 

1 - 5 589 57754 58343 1.01% 98.99% 21.93% 33.05% 

5 - 10 176 19976 20152 0.87% 99.13% 6.55% 11.43% 

10 - 100 251 20499 20750 1.21% 98.79% 9.34% 11.73% 

> 100 34 2293 2327 1.46% 98.54% 1.27% 1.31% 
Tabel 3.19: Omgekeerde dekkingsratioklassen 
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Figuur 3.15 geeft het percentage kans op failli

 

Figuur 3.15

 

Tabel 3.19 en figuur 3.15 geven opnieuw aan 

kans hebben om te falen. De percentages kans op faillissement zijn immers het groots

negatieve omgekeerde dekkingsratioklassen. In de positieve klassen heb je de grootste kans om failliet 

te gaan bij de grootste klassen. Dit wijst immers op een

kunnen worden afgelost waardoor de kans op faillissement vergroot. Tabel 

bedrijven de grootste kans hebben om gezond te blijven wanneer ze behoren tot de positieve kl

dus een positieve cashflow hebben. Bedr

grootste kans om gezond te blijven. Deze bedrijven hebben immers minder dan een half jaar nodig om 

hun lange termijnschuld af te lossen. 
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kans op faillissement weer per omgekeerde dekkingsratioklasse.

15: Percentage kans op faillissement per klasse 

geven opnieuw aan dat de bedrijven met een negatieve cashflow, de groots

om te falen. De percentages kans op faillissement zijn immers het groots

ekkingsratioklassen. In de positieve klassen heb je de grootste kans om failliet 

te gaan bij de grootste klassen. Dit wijst immers op een groot aantal jaren tegen dat de schulden zullen 

kunnen worden afgelost waardoor de kans op faillissement vergroot. Tabel 3.19 toont aan dat de 

hebben om gezond te blijven wanneer ze behoren tot de positieve kl

flow hebben. Bedrijven die tot de klasse van 0-0.5 jaren behoren hebben de 

grootste kans om gezond te blijven. Deze bedrijven hebben immers minder dan een half jaar nodig om 

hun lange termijnschuld af te lossen.  
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eer per omgekeerde dekkingsratioklasse. 

 

flow, de grootste 

om te falen. De percentages kans op faillissement zijn immers het grootst voor de 

ekkingsratioklassen. In de positieve klassen heb je de grootste kans om failliet 

groot aantal jaren tegen dat de schulden zullen 

toont aan dat de 

hebben om gezond te blijven wanneer ze behoren tot de positieve klassen en 

0.5 jaren behoren hebben de 

grootste kans om gezond te blijven. Deze bedrijven hebben immers minder dan een half jaar nodig om 

1.21
1.46
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3.5 Liquiditeit 

 

Naast solvabiliteit is ook de liquiditeit van een onderneming een belangrijke parameter. De liquiditeit 

van een onderneming toont aan of er op korte termijn problemen zullen optreden om de 

betalingsverplichtingen na te komen.  

3.5.1 Netto-Bedrijfskapitaal 

 

Een eerste belangrijke liquiditeitsratio is de current ratio (CR) met als voornaamste onderdeel daarvan 

het netto-bedrijfskapitaal (NBK): 

 

 termijnkortevermogenvreemdactivavlottendeNBK −=  ( 3.9 ) 

 

De current ratio wordt ook wel de liquiditeitsratio in ruime zin genoemd en als volgt berekend: 

 

 

termijnkortevermogenvreemd

activavlottende
CR =  

 

( 3.10 ) 

 

Tussen de CR en NBK bestaat er volgend verband: 

• als NBK groter is dan 0, dan is CR groter dan 1; 

• als NBK kleiner is dan 0, dan is CR kleiner dan 1; 

• als NBK gelijk is aan 0, dan is CR gelijk aan 1. 

 

De steekproef voor de current ratio bestaat uit 258227 ondernemingen waarvan gegevens beschikbaar 

zijn over de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn. Voor het laatst beschikbare 

boekjaar zijn er 3662 falende ondernemingen (1.42%) en 254565 gezonde ondernemingen (98.58%) 

onderzocht. Er wordt geanalyseerd of er een verschil is in CR tussen falende en gezonde ondernemingen 

door te toetsen hoeveel ondernemingen een CR hebben kleiner of groter dan 1 (tabel 3.20 en figuur 

3.16). 

 

    Aantal [-] Aantal [%] 

  CR 
laatste 

boekjaar 

voorlaatste 

boekjaar 

derdelaatste 

boekjaar 

laatste 

boekjaar 

voorlaatste 

boekjaar 

derdelaatste 

boekjaar 

Failliet 

<1 2017 1872 1759 55.1% 51.1% 48.0% 

=1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 

>1 1645 1790 1903 44.9% 48.9% 52.0% 

Totaal 3662 3662 3662 100% 100% 100% 

Niet failliet 

<1 92391 91682 91577 36.3% 36.0% 36.0% 

=1 25 5 17 0.0% 0.0% 0.0% 

>1 162149 162903 162959 63.7% 64.0% 64.0% 

Totaal 254565 254590 254553 100% 100% 100% 

Tabel 3.20: Current Ratio per boekjaar 

 

Uit tabel 3.20 volgt onder andere dat, in het laatst beschikbare boekjaar, 55.1% van de falende bedrijven 

een CR kleiner dan 1 hebben en bijgevolg een netto bedrijfskapitaal kleiner dan 0. Dit wil zeggen dat er 

niet genoeg vlottende activa aanwezig zijn om het vreemd vermogen op korte termijn te kunnen 

vereffenen. Bij de gezonde bedrijven bevinden er zich 36.3% in deze situatie in het laatst beschikbare 

boekjaar. De CR is voor 44.9% van de falende ondernemingen groter dan 1, tegenover 63.7% van de 

gezonde ondernemingen. Bij deze ondernemingen kunnen de schulden op korte termijn volledig betaald 

worden met de vlottende activa en is er zelfs een overschot of veiligheidsmarge. 
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Zelfs op basis van het laatst beschikbare boekjaar kan er bijna geen verschil vastgesteld worden tussen 

falende en gezonde ondernemingen. 
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ondernemingen. Deze conclusie komt ook terug in a
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Figuur 3.16

3.5.2 Nettokasratio 

 

De nettokasratio is een maatstaf voor de liquiditeit van een onderneming op zeer korte termijn. Deze 

ratio toont aan welk deel van de vlottende activa de nettokaspositie uitmaakt. De nettokasratio is 

negatief wanneer de nettokas (teller) negatief i

groter zijn dan de som van de geldbeleggingen en de liquide middelen.

De nettokasratio is de tweede ratio horende bij de liquiditeitsratio’s en wordt als volgt berekend:

 

 ingengeldbelegg
tioNettokasra =

 

Daar er in de dataset van D&B weinig data beschikbaar is over de geldbeleggingen van de 

ondernemingen, zijn er slechts ongeveer 50000 ondernemingen

worden. Voor het laatste boekjaar b

die kunnen geanalyseerd worden. In de

berekend en werd een onderscheid gemaakt tussen falen

figuur 3.17). 
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Zelfs op basis van het laatst beschikbare boekjaar kan er bijna geen verschil vastgesteld worden tussen 

falende en gezonde ondernemingen. Voor het voorlaatste en derdelaatste boekjaar komen de 

verschillen tussen falende en gezonde ondernemingen zelfs nog minder tot uiting. Op basis van de CR en 

voor deze steekproef geen groot verschil vastgesteld worden tussen falende en gezonde 

Deze conclusie komt ook terug in andere onderzoeken naar karakteristieken

emingen. Daarom wordt de CR aanzien als een verouderde maatstaf om een onderscheid 

vast te stellen tussen falende en gezonde ondernemingen. 

16: Current Ratio (Laatst beschikbare boekjaar) 

De nettokasratio is een maatstaf voor de liquiditeit van een onderneming op zeer korte termijn. Deze 

ratio toont aan welk deel van de vlottende activa de nettokaspositie uitmaakt. De nettokasratio is 

negatief wanneer de nettokas (teller) negatief is en de financiële schulden op ten hoogste één jaar dus 

groter zijn dan de som van de geldbeleggingen en de liquide middelen. 

De nettokasratio is de tweede ratio horende bij de liquiditeitsratio’s en wordt als volgt berekend:

activavlottende

jaar1(schuldenfinanciëlemiddelenliquideingen <−+

Daar er in de dataset van D&B weinig data beschikbaar is over de geldbeleggingen van de 

ongeveer 50000 ondernemingen waarvan de nettokasratio kan b

. Voor het laatste boekjaar bijvoorbeeld zijn er 226 falende en 48163 gezonde ondernemingen 

die kunnen geanalyseerd worden. In de onderstaande tabel en figuur zijn telkens de nettokasratio 

een onderscheid gemaakt tussen falende en gezonde ondernemingen (tabel 

=1 >1
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Zelfs op basis van het laatst beschikbare boekjaar kan er bijna geen verschil vastgesteld worden tussen 

Voor het voorlaatste en derdelaatste boekjaar komen de 

nog minder tot uiting. Op basis van de CR en 

alende en gezonde 

ndere onderzoeken naar karakteristieken van 

emingen. Daarom wordt de CR aanzien als een verouderde maatstaf om een onderscheid 

 

De nettokasratio is een maatstaf voor de liquiditeit van een onderneming op zeer korte termijn. Deze 

ratio toont aan welk deel van de vlottende activa de nettokaspositie uitmaakt. De nettokasratio is 

s en de financiële schulden op ten hoogste één jaar dus 

De nettokasratio is de tweede ratio horende bij de liquiditeitsratio’s en wordt als volgt berekend: 

)jaar
 

 

( 3.11 )

  

Daar er in de dataset van D&B weinig data beschikbaar is over de geldbeleggingen van de 

waarvan de nettokasratio kan berekend 

48163 gezonde ondernemingen 

telkens de nettokasratio 

de en gezonde ondernemingen (tabel 3.21 en 
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Nettokas 

ratio 

Laatste 

boekjaar 

Falend 

<0 194 

0-10 5 

10-30 7 

30-50 7 

>50 13 

Totaal 226 

Gezond 

<0 22748 

0-10 2663 

10-30 5089 

30-50 4994 

>50 12669 

Totaal 48163 

 

 

Het overgrote deel (85.8%) van de falende ondernemingen heeft een negatieve nettokasratio in het 

laatst beschikbare boekjaar tegenover 47.2% van de gezonde ondernemingen. Dit wil zeggen

85.8% van de falende ondernemingen de financiële schulden op ten hoogste één jaar groter zijn dan de 

som van de geldbeleggingen en de liquide middelen. Met 47.2% zijn er ook een groot aantal ‘gezonde’ 

bedrijven met een negatieve nettokasratio. Er

worden dat er van die gezonde bedrijven ook nog kunnen failliet gaan na 31 oktober 2011.

 

Heel wat gezonde ondernemingen (26.3%) hebben in het laatst beschikbare boekjaar een nettokasratio 

groter dan 50%. Dit wijst voor die ondernemingen op een zeer goede liquiditeitspositie op korte termijn.

 

Er zijn geen grote verschillen vast te stellen in percentages tussen de verschillende boekjaren.
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Aantal [-] Aantal [%]

Voorlaatste 

boekjaar 

Derde 

laatste 

boekjaar 

Laatste 

boekjaar 

Voorlaatste 

boekjaar

124 123 85.8% 82.7% 

3 4 2.2% 2.0% 

8 4 3.1% 5.3% 

1 4 3.1% 0.7% 

14 15 5.8% 9.3% 

150 150 100.0% 100.0%

17472 17592 47.2% 45.9% 

2072 2256 5.5% 5.4% 

4150 4250 10.6% 10.9% 

4066 3986 10.4% 10.7% 

10316 9991 26.3% 27.1% 

38076 38075 100.0% 100.0%

Tabel 3.21: Nettokasratio 

Figuur 3.17: Nettokasratio 

Het overgrote deel (85.8%) van de falende ondernemingen heeft een negatieve nettokasratio in het 

laatst beschikbare boekjaar tegenover 47.2% van de gezonde ondernemingen. Dit wil zeggen

85.8% van de falende ondernemingen de financiële schulden op ten hoogste één jaar groter zijn dan de 

som van de geldbeleggingen en de liquide middelen. Met 47.2% zijn er ook een groot aantal ‘gezonde’ 

bedrijven met een negatieve nettokasratio. Er moet, zoals bij elke ratioberekening, echter opgemerkt 

worden dat er van die gezonde bedrijven ook nog kunnen failliet gaan na 31 oktober 2011.

Heel wat gezonde ondernemingen (26.3%) hebben in het laatst beschikbare boekjaar een nettokasratio 

50%. Dit wijst voor die ondernemingen op een zeer goede liquiditeitspositie op korte termijn.

Er zijn geen grote verschillen vast te stellen in percentages tussen de verschillende boekjaren.
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Aantal [%] 

Voorlaatste 

boekjaar 

Derde laatste 

boekjaar 

 82.0% 

 2.7% 

 2.7% 

 2.7% 

 10.0% 

100.0% 100.0% 

 46.2% 

 5.9% 

 11.2% 

 10.5% 

 26.2% 

100.0% 100.0% 

 

Het overgrote deel (85.8%) van de falende ondernemingen heeft een negatieve nettokasratio in het 

laatst beschikbare boekjaar tegenover 47.2% van de gezonde ondernemingen. Dit wil zeggen dat voor 

85.8% van de falende ondernemingen de financiële schulden op ten hoogste één jaar groter zijn dan de 

som van de geldbeleggingen en de liquide middelen. Met 47.2% zijn er ook een groot aantal ‘gezonde’ 

moet, zoals bij elke ratioberekening, echter opgemerkt 

worden dat er van die gezonde bedrijven ook nog kunnen failliet gaan na 31 oktober 2011. 

Heel wat gezonde ondernemingen (26.3%) hebben in het laatst beschikbare boekjaar een nettokasratio 

50%. Dit wijst voor die ondernemingen op een zeer goede liquiditeitspositie op korte termijn. 

Er zijn geen grote verschillen vast te stellen in percentages tussen de verschillende boekjaren. 

26.3%

Falend

Gezond
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3.6 Rendabiliteit 

3.6.1 Netto rendabiliteit van het eigen vermogen  

 

De netto rendabiliteit van het eigen vermogen is een ratio die berekend wordt op basis van volgende 

formule: 

 

)EV(vermogenEigen

)verlies(winst
vermogeneigeneitrendabilitNetto =  

 

( 3.12) 

 

Met deze ratio wordt er berekend hoeveel winst de onderneming met haar eigen vermogen genereert. 

Er wordt opnieuw getracht een onderscheid vast te stellen tussen falende en niet-falende 

ondernemingen. De steekproef bestaat uit alle ondernemingen waarvan er gegevens beschikbaar zijn 

over het eigen vermogen en winst(verlies) van het laatst beschikbare boekjaar. In totaal worden 264776 

bedrijven geanalyseerd, waarvan 3766 (1.4%) falend en 261010 (98.6%) niet falend. 

 

De ratio wordt opnieuw onderverdeeld in klassen. Bijkomend probleem bij deze ratio is dat een verlies 

en een negatief eigen vermogen toch resulteren in een positieve ratio. Dit zou een heel vertekend beeld 

geven van de situatie. Daarom wordt er een splitsing gemaakt tussen ondernemingen met winst en 

ondernemingen met verlies. Op deze manier zijn er vier situaties te onderscheiden zowel voor falende 

als niet-falende ondernemingen (tabel 3.22): 

• Ondernemingen met winst en een negatieve ratio hebben een negatief eigen vermogen. 

• Ondernemingen met verlies en een positieve ratio hebben een negatief eigen vermogen. 

• Ondernemingen met winst en een positieve ratio hebben een positief eigen vermogen. 

• Ondernemingen met verlies en een negatieve ratio hebben een positief eigen vermogen. 

 

  

Winst(verlies)/ 

eigen vermogen 

winst verlies 

huidig jaar huidig jaar 

[aantal] [%] [aantal] [%] 

Failliet 

<0% 307 20.9% 985 42.8% 

0% - 10% 375 25.6% 149 6.5% 

10% - 30% 304 20.7% 236 10.3% 

30% - 50% 148 10.1% 187 8.1% 

>50% 332 22.6% 743 32.3% 

Totaal 1466   2300   

Gezond 

<0% 12047 7.4% 65944 67.4% 

0% - 10% 62004 38.0% 6380 6.5% 

10% - 30% 53020 32.5% 7056 7.2% 

30% - 50% 16399 10.1% 4275 4.4% 

>50% 19635 12.0% 14250 14.6% 

totaal 163105   97905   
Tabel 3.22: Netto rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen 

 

Het verschil tussen winst en verlies en falende en niet-falende ondernemingen wordt grafisch veel 

duidelijker voorgesteld (figuren 3.18 en 3.19). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 20.9% van de failliete 

ondernemingen reeds een negatief eigen vermogen hebben in het laatste boekjaar tegenover slechts 

7.4% van de niet-failliete bedrijven. Merkwaardig genoeg kan ook worden vastgesteld dat 22.6% van de 

falende ondernemingen in het laatste boekjaar nog een zeer grote (>50%) winst geboekt hebben 

tegenover slechts 12% van de niet-falende ondernemingen. 
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Uit figuur 3.19 blijkt dat 67.4% van de niet

positief eigen vermogen hebben. Bij de falende ondernemingen is dit met 42.8% toch nog een tamelijk 

hoog percentage.  
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dat 67.4% van de niet-falende ondernemingen die verlies geleden hebben toch een 

positief eigen vermogen hebben. Bij de falende ondernemingen is dit met 42.8% toch nog een tamelijk 

Figuur 3.18: Winst/eigen vermogen 

Figuur 3.19: Verlies/eigen vermogen 
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positief eigen vermogen hebben. Bij de falende ondernemingen is dit met 42.8% toch nog een tamelijk 
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3.6.2 Bruto rendabiliteit eigen vermogen  

 

De bruto rendabiliteit van het eigen vermogen is een ratio die berekend wordt op basis van volgende 

formule: 

 

)EV(vermogenEigen

cashflow
vermogeneigeneitrendabilitBruto =  

 

( 3.13) 

 

De bruto rendabiliteit van het eigen vermogen, ook wel cashflow rendabiliteit genoemd, is een relatieve 

maatstaf voor de mogelijkheid tot zelffinanciering in een onderneming. Bij de analyse van de cashflow 

rendabiliteit wordt er best een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen met een positief eigen 

vermogen en ondernemingen met een negatief eigen vermogen. Dit omdat een negatief eigen 

vermogen en negatieve cashflow toch leiden tot een positieve ratio wat een totaal verkeerd beeld zou 

geven. 

 

In de analyse zijn er uit de dataset van D&B 3728 falende en ongeveer 260000 gezonde ondernemingen 

opgenomen. Er is gekeken naar de ratio berekend op basis van gegevens van alle beschikbare boekjaren 

en er is onderscheid gemaakt tussen een positief en een negatief eigen vermogen (tabel 3.23). 

 

  

  Aantal [-] Aantal [%] 

Cashflow/EV Positief EV Negatief EV Positief EV Negatief EV 

Laatste 

boekjaar 

Falend 

<0 654 498 17.5% 13.4% 

>0 1476 1100 39.6% 29.5% 

Subtotaal 2130 1598 57.1% 42.9% 

Totaal 3728 100.0% 

Gezond 

<0 34702 20078 13.3% 7.7% 

>0 181995 23251 70.0% 8.9% 

Subtotaal 216697 43329 83.3% 16.7% 

Totaal 260026 100.0% 

Voorlaatste 

boekjaar 

Falend 

<0 555 561 14.9% 15.0% 

>0 1575 1037 42.2% 27.8% 

Subtotaal 2130 1598 57.1% 42.9% 

Totaal 3728 100.0% 

Gezond 

<0 31892 18891 12.3% 7.3% 

>0 184806 24438 71.1% 9.4% 

Subtotaal 216698 43329 83.3% 16.7% 

Totaal 260027 100.0% 

Derdelaatste 

boekjaar 

Falend 

<0 521 551 14.0% 14.8% 

>0 1609 1047 43.2% 28.1% 

Subtotaal 2130 1598 57.1% 42.9% 

Totaal 3728 100.0% 

Gezond 

<0 29019 17889 11.2% 6.9% 

>0 187676 25437 72.2% 9.8% 

Subtotaal 216695 43326 83.3% 16.7% 

Totaal 260021 100.0% 

Tabel 3.23: Bruto Rendabiliteit eigen vermogen na belastingen 
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Uit tabel 3.23 blijkt dat, voor het laatste boekjaar, 42.9% van de falende ondernemingen een negatief 

eigen vermogen hebben tegenover slechts 16.7% van de gezonde ondernemingen. 70% van de gezonde 

ondernemingen hebben een positief eigen vermogen en een positieve ratio tegenover slechts 39.6% van 

de falende ondernemingen.  

 

Er zijn dus veel meer falende ondernemingen met een negatief eigen vermogen en een negatieve ratio 

dan gezonde ondernemingen. Er zijn echter bijna geen verschillen vast te stellen tussen de percentages 

tussen de verschillende boekjaren. 

3.6.3 Netto Rendabiliteit van de activa 

 

De rendabiliteit van de activa wordt ook de rendabiliteit van de investeringen genoemd. Deze ratio geeft 

informatie over de resultaten die gegenereerd zijn met behulp van de investeringen. Hier krijgt men dus 

zicht op de rendabiliteit die uit de investeringen wordt gehaald en de ratio wordt als volgt berekend: 

 

 

Activa

)verlies(winstNetto
activadevaneitrendabilitNetto =  

 

( 3.14 )

  

Voor de analyse van de netto rendabiliteit van de activa zijn er uit de dataset van D&B 264132 

ondernemingen geanalyseerd. Daarvan zijn er 3746 (1.42%) falende en 260386 (98.58%) gezonde 

ondernemingen. De ratio is berekend voor alle beschikbare boekjaren en is onderverdeeld in 

verschillende klassen. Per klasse wordt er gekeken hoeveel falende en hoeveel gezonde ondernemingen 

aanwezig zijn (tabel 3.24 en figuur 3.20). 

 

    Aantal [-] Aantal [%] 

  Winst/Activa Falend Gezond Falend Gezond 

Laatste 

boekjaar 

<0 2283 97418 60.9% 37.4% 

0-10 894 112742 23.9% 43.3% 

10-30 324 39095 8.6% 15.0% 

30-50 109 6512 2.9% 2.5% 

50-100 79 3189 2.1% 1.2% 

>100 57 1430 1.5% 0.5% 

Totaal 3746 260386 100.0% 100.0% 

Voor 

laatste 

boekjaar 

<0 1996 91804 53.3% 35.3% 

0-10 1144 114341 30.5% 43.9% 

10-30 375 42049 10.0% 16.1% 

30-50 123 7476 3.3% 2.9% 

50-100 76 3373 2.0% 1.3% 

>100 32 1343 0.9% 0.5% 

Totaal 3746 260386 100.0% 100.0% 

Derde 

laatste 

boekjaar 

<0 1891 85313 50.5% 32.8% 

0-10 1219 116408 32.5% 44.7% 

10-30 438 45094 11.7% 17.3% 

30-50 110 8402 2.9% 3.2% 

50-100 59 4048 1.6% 1.6% 

>100 29 1121 0.8% 0.4% 

Totaal 3746 260386 100.0% 100.0% 

Tabel 3.24: Netto rendabiliteit van de activa (alle boekjaren) 



Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek 

Figuur 3.20: Netto rendabiliteit van de activa (laatste boekjaar)

 

Uit tabel 3.24 en figuur 3.20 blijkt dat het pe

veel hoger is dan het percentage gezonde ondernemingen met een negatieve ratio. In het laatst 

beschikbare boekjaar heeft 60.9% van de falende ondernemingen namelijk een negatieve ratio 

tegenover slechts 37.4% van de gezonde ondernemingen. In de vorige boekjaren is dit verschil echter 

minder significant waar te nemen.  

 

Verder blijkt het grootste deel van de gezonde ondernemingen een ratio te hebben tussen 0 en 10%. 

Slechts heel weinig ondernemingen, zow

3.6.4 Netto rendabiliteit van de vaste activa

 

In de vorige paragraaf is de netto rendabiliteit van de activa berekend. Dit geeft dus een ratio waarde 

met betrekking op de rendabiliteit van alle activa. I

naar de rendabiliteit van enkel de vaste activa. Deze ratio wordt als volgt berekend:

 

 
rendabilitNetto

Voor de analyse zijn er uit de dataset van D&B

3188 (1.32%) falende en 238009 (98.68

alle beschikbare boekjaren en is onderverdeeld in verschillende klassen. Per klasse w
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: Netto rendabiliteit van de activa (laatste boekjaar) 

blijkt dat het percentage falende ondernemingen met een negatieve ratio 

veel hoger is dan het percentage gezonde ondernemingen met een negatieve ratio. In het laatst 

beschikbare boekjaar heeft 60.9% van de falende ondernemingen namelijk een negatieve ratio 

s 37.4% van de gezonde ondernemingen. In de vorige boekjaren is dit verschil echter 

Verder blijkt het grootste deel van de gezonde ondernemingen een ratio te hebben tussen 0 en 10%. 

Slechts heel weinig ondernemingen, zowel gezonde als falende, hebben een ratio groter dan 30%. 

endabiliteit van de vaste activa 

In de vorige paragraaf is de netto rendabiliteit van de activa berekend. Dit geeft dus een ratio waarde 

met betrekking op de rendabiliteit van alle activa. In deze paragraaf wordt er, volledig analoog, gekeken 

naar de rendabiliteit van enkel de vaste activa. Deze ratio wordt als volgt berekend: 

ActivaVaste

)verlies(winst
activavastedevaneitrendabilit =  

 

t van D&B in totaal 241197 ondernemingen geanalyseerd, waarvan 

98.68%) gezonde ondernemingen. De ratio is opnieuw

alle beschikbare boekjaren en is onderverdeeld in verschillende klassen. Per klasse w

gezonde ondernemingen aanwezig zijn (tabel 3.25). 

10-30 30-50 50-100 >100

8.6%

2.9% 2.1% 1.5%

43.3%

15.0%

2.5% 1.2%

Winst (verlies) / Activa [%]

Rendabiliteit van de activa
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een negatieve ratio 

veel hoger is dan het percentage gezonde ondernemingen met een negatieve ratio. In het laatst 

beschikbare boekjaar heeft 60.9% van de falende ondernemingen namelijk een negatieve ratio 

s 37.4% van de gezonde ondernemingen. In de vorige boekjaren is dit verschil echter 

Verder blijkt het grootste deel van de gezonde ondernemingen een ratio te hebben tussen 0 en 10%. 

el gezonde als falende, hebben een ratio groter dan 30%.  

In de vorige paragraaf is de netto rendabiliteit van de activa berekend. Dit geeft dus een ratio waarde 

n deze paragraaf wordt er, volledig analoog, gekeken 

 

( 3.15 ) 

analyseerd, waarvan 

opnieuw berekend voor 

alle beschikbare boekjaren en is onderverdeeld in verschillende klassen. Per klasse wordt er gekeken 

>100

1.5% 0.5%

Falend

Gezond



Hoofdstuk 3: Empirisch onderzoek             60 

 

    Aantal [-] Aantal [%] 

  
Winst/Vaste 

Activa 
Falend Gezond Falend Gezond 

Laatste 

boekjaar 

<0 1957 85762 61.4% 36.0% 

0-10 363 59932 11.4% 25.2% 

10-30 228 32534 7.2% 13.7% 

30-50 98 13419 3.1% 5.6% 

50-100 129 15281 4.0% 6.4% 

>100 413 31081 13.0% 13.1% 

Totaal 3188 238009 100.0% 100.0% 

Voor 

laatste 

boekjaar 

<0 1668 80218 52.3% 33.7% 

0-10 509 60647 16.0% 25.5% 

10-30 311 34375 9.8% 14.4% 

30-50 134 14421 4.2% 6.1% 

50-100 164 16169 5.1% 6.8% 

>100 402 32179 12.6% 13.5% 

Totaal 3188 238009 100.0% 100.0% 

Derde 

laatste 

boekjaar 

<0 1552 73603 48.7% 30.9% 

0-10 540 61751 16.9% 25.9% 

10-30 344 35954 10.8% 15.1% 

30-50 136 15430 4.3% 6.5% 

50-100 211 17631 6.6% 7.4% 

>100 405 33640 12.7% 14.1% 

Totaal 3188 238009 100.0% 100.0% 

Tabel 3.25: Netto rendabiliteit van de vaste activa 

 

Net zoals in de vorige paragraaf blijkt het percentage ondernemingen met een negatieve ratio veel 

hoger te liggen bij de falende ondernemingen dan bij de gezonde ondernemingen. In het laatst 

beschikbare boekjaar heeft 61.4% van de falende ondernemingen namelijk een negatieve ratio 

tegenover slechts 36.0% van de gezonde ondernemingen.  

 

De percentages van de ondernemingen met een negatieve ratio zijn voor elk boekjaar bijna volledig 

hetzelfde als de percentages berekend in paragraaf 3.6.3. Dit kan erop wijzen dat voor vele 

ondernemingen het grootste deel van de activa bestaat uit vaste activa, aangezien er bijna geen verschil 

vast te stellen is tussen de netto rendabiliteit van de activa en de netto rendabiliteit van de vaste activa 

bij de ondernemingen met een negatieve ratio. 

 

Wordt er echter gekeken naar de percentages van de ondernemingen met een positieve ratio, dan 

kunnen toch enige verschuivingen vastgesteld worden in vergelijking met paragraag 3.6.3. Bij de netto 

rendabiliteit van de vaste activa ligt het aantal ondernemingen in de lagere positieve ratioklassen lager 

dan in paragraaf 3.6.3. Er zijn meer ondernemingen, zowel falende als gezonde, met een ratio groter 

dan 30%. Ongeveer 13% van zowel de falende als gezonde ondernemingen heeft zelfs een ratio groter 

dan 100%. Dit wijst er dan weer op dat er bij sommige ondernemingen toch een groot verschil moet zijn 

tussen de totale activa en de vaste activa, aangezien het percentage ondernemingen met een grotere 

ratio toch sterk gestegen is. 
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3.6.5 Net sales margin 

 

In deze paragraaf wordt de net sales margin of netto verkoopsmarge geanalyseerd voor falende en 

gezonde ondernemingen. Deze rendabiliteitsratio evalueert de resultaten van de onderneming t.o.v. de 

verkopen. Er wordt namelijk nagegaan hoeveel procent bedrijfsresultaat gegenereerd wordt door de 

verkopen. De ratio wordt als volgt berekend: 

 

 
[ ] 100*

Turnover

subsidiescapitallossoperatingprofitOperating
%inargmsalesNet

+−
=  

 

( 3.16 ) 

 

 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen falende en gezonde ondernemingen en tussen ondernemingen 

met een net sales margin kleiner of groter dan 0 per beschikbaar boekjaar (tabel 3.26). 

 

  
Net sales margin 

[%] 

Aantal [-] Aantal [%] 

Falend Gezond Falend Gezond 

Laatste 

boekjaar 

<0 602 19734 48.2% 31.5% 

0-10 364 19878 29.1% 31.8% 

10-30 125 9186 10.0% 14.7% 

30-50 33 3121 2.6% 5.0% 

50-100 27 2467 2.2% 3.9% 

>100 98 8219 7.8% 13.1% 

Totaal 1249 62605 100.0% 100.0% 

Voor Laatste 

boekjaar 

<0 416 14880 45.6% 27.9% 

0-10 305 16523 33.4% 31.0% 

10-30 78 7882 8.6% 14.8% 

30-50 23 2829 2.5% 5.3% 

50-100 13 2125 1.4% 4.0% 

>100 77 9032 8.4% 17.0% 

totaal 912 53271 100.0% 100.0% 

Derde 

Laatste 

boekjaar 

<0 304 11715 43.4% 25.0% 

0-10 273 19515 39.0% 41.6% 

10-30 76 8715 10.9% 18.6% 

30-50 17 2754 2.4% 5.9% 

50-100 7 1881 1.0% 4.0% 

>100 23 2290 3.3% 4.9% 

totaal 700 46870 100.0% 100.0% 

Tabel 3.26: Net sales margin 

 

Uit tabel 3.26 blijkt dat het percentage falende ondernemingen met een negatieve net sales margin voor 

alle boekjaren hoger ligt dan het percentage gezonde ondernemingen met een negatieve net sales 

margin. Voor het laatst beschikbare boekjaar zijn er bijvoorbeeld 48.2% falende ondernemingen met 

een negatieve net sales margin tegenover slechts 31.5% gezonde ondernemingen.  

 

Het percentage ondernemingen met een positief net sales margin is dus vanzelfsprekend groter bij de 

gezonde ondernemingen, maar verder zijn er geen grote verschillen vast te stellen tussen de falende en 

gezonde ondernemingen. 
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3.7 Betalingsgedrag 

 

Een plotselinge negatieve trend in het betalingsgedrag kan een indicatie zijn dat de stabiliteit van 

onderneming verstoord is. Zoals eerder reeds vermeld, verzamelt D&B de betalingservaringen van de 

deelnemende bedrijven om het betalingsgedrag van deze individuele bedrijven te kunnen analyseren. In 

de dataset bevinden zich dan ook deze betalingservari

van de afgelopen 12 maanden en de afgelopen 24 maanden. Vervolgens vindt men in de dataset terug 

hoeveel facturen er wanneer juist betaald zijn. Hiervoor worden de facturen in tijdsperiodes 

onderverdeeld naargelang het aantal dagen dat de factuur te laat betaald werd.

3.7.1 Betalingsgedrag afgelopen 12 maanden

 

Bij een eerste analyse van het betalingsgedrag wordt gekeken naar de facturen van de afgelopen 12 

maanden. De bedrijven waarvoor geen gegevens over de facture

de dataset weggelaten. Zo blijven er nog 3516 failliete bedrijven en 158182 gezonde bedrijven over in 

de dataset. Vervolgens wordt voor elke tijdsperiode (aantal dagen 

de facturen gedurende deze tijdsperiode werden betaald. Dit wordt zowel gedaan voor de failliete 

bedrijven als voor de gezonde bedrijven. Tabel 

berekening weer. 

Aantal dagen te laat

0 

1 tot 30 

31 tot 60 

61 tot 90 

91 tot 120 

121 tot 180 

> 180 

Tabel 3

 

Figuur 3.21: Betalingsgedrag bedrijven (facturen afgelopen 12 maanden)
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Een plotselinge negatieve trend in het betalingsgedrag kan een indicatie zijn dat de stabiliteit van 

onderneming verstoord is. Zoals eerder reeds vermeld, verzamelt D&B de betalingservaringen van de 

deelnemende bedrijven om het betalingsgedrag van deze individuele bedrijven te kunnen analyseren. In 

de dataset bevinden zich dan ook deze betalingservaringen. Zo wordt het aantal facturen weergegeven 

van de afgelopen 12 maanden en de afgelopen 24 maanden. Vervolgens vindt men in de dataset terug 

hoeveel facturen er wanneer juist betaald zijn. Hiervoor worden de facturen in tijdsperiodes 

elang het aantal dagen dat de factuur te laat betaald werd. 

Betalingsgedrag afgelopen 12 maanden 

Bij een eerste analyse van het betalingsgedrag wordt gekeken naar de facturen van de afgelopen 12 

maanden. De bedrijven waarvoor geen gegevens over de facturen worden teruggevonden worden uit 

de dataset weggelaten. Zo blijven er nog 3516 failliete bedrijven en 158182 gezonde bedrijven over in 

de dataset. Vervolgens wordt voor elke tijdsperiode (aantal dagen te laat) bepaald hoeveel procent

ende deze tijdsperiode werden betaald. Dit wordt zowel gedaan voor de failliete 

bedrijven als voor de gezonde bedrijven. Tabel 3.27 en figuur 3.21 geven de resultaten van de 

Aantal dagen te laat Failliete bedrijven [%] Gezonde bedrijven

27.45% 61.53% 

20.51% 22.18% 

12.30% 5.79% 

9.24% 2.65% 

17.95% 5.21% 

5.11% 1.00% 

5.84% 1.30% 

3.27: Betalingsgedrag afgelopen 12 maanden 
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Een plotselinge negatieve trend in het betalingsgedrag kan een indicatie zijn dat de stabiliteit van een 

onderneming verstoord is. Zoals eerder reeds vermeld, verzamelt D&B de betalingservaringen van de 

deelnemende bedrijven om het betalingsgedrag van deze individuele bedrijven te kunnen analyseren. In 

ngen. Zo wordt het aantal facturen weergegeven 

van de afgelopen 12 maanden en de afgelopen 24 maanden. Vervolgens vindt men in de dataset terug 

hoeveel facturen er wanneer juist betaald zijn. Hiervoor worden de facturen in tijdsperiodes 

Bij een eerste analyse van het betalingsgedrag wordt gekeken naar de facturen van de afgelopen 12 

n worden teruggevonden worden uit 

de dataset weggelaten. Zo blijven er nog 3516 failliete bedrijven en 158182 gezonde bedrijven over in 

te laat) bepaald hoeveel procent van 

ende deze tijdsperiode werden betaald. Dit wordt zowel gedaan voor de failliete 

geven de resultaten van de 
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Figuur 3.21 en tabel 3.27 tonen duidelijk aan dat het percentage facturen die op tijd betaald worden (0 

dagen te laat) duidelijk hoger liggen voor d

facturen die 1 tot 30 dagen te laat worden betaald is het percentage ongeveer in evenwicht. Bij latere 

tijdsperiodes ligt het percentage van de failliete bedrijven steeds beduidend hoger. Zo betal

failliete bedrijven nog bijna 6% van hun facturen met een achterstand van meer dan 180 dagen. Deze 

evolutie in het betalingsgedrag voorspelt dan ook in grote mate of bedrijven zullen failliet gaan. De firma 

D&B kent aan het betalingsgedrag van bedrij

de dataset. De analyse van deze score wordt behandeld in paragraaf 

3.7.2 Betalingsgedrag afgelopen 24 maanden

 

Bij een tweede analyse van het betalingsgedrag van de bedrijven wordt gekeken naar de 

afgelopen 24 maanden. Ook nu worden de bedrijven waarvoor geen gegevens over de facturen 

voorhanden zijn weggelaten. Er blijven nu nog 3791 failliete bedrijven en 172634 gezonde bedrijven 

over in de dataset. Wederom wordt voor elke tijdsper

gedurende deze tijdsperiode werden betaald en dit zowel voor de failliete als voor de gezonde 

bedrijven. Tabel 3.28 en figuur 3.22 geven de resultaten van de berekening weer.
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Figuur 3.22: Betalingsgedrag bedrijven (facturen afgelopen 24 maanden)
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tonen duidelijk aan dat het percentage facturen die op tijd betaald worden (0 

dagen te laat) duidelijk hoger liggen voor de gezonde bedrijven dan voor de failliete bedrijven. Bij de 

facturen die 1 tot 30 dagen te laat worden betaald is het percentage ongeveer in evenwicht. Bij latere 

tijdsperiodes ligt het percentage van de failliete bedrijven steeds beduidend hoger. Zo betal

failliete bedrijven nog bijna 6% van hun facturen met een achterstand van meer dan 180 dagen. Deze 

evolutie in het betalingsgedrag voorspelt dan ook in grote mate of bedrijven zullen failliet gaan. De firma 

D&B kent aan het betalingsgedrag van bedrijven ook een score toe. Deze score is ook terug te vinden in 

de dataset. De analyse van deze score wordt behandeld in paragraaf 3.8. 

Betalingsgedrag afgelopen 24 maanden 

Bij een tweede analyse van het betalingsgedrag van de bedrijven wordt gekeken naar de 

afgelopen 24 maanden. Ook nu worden de bedrijven waarvoor geen gegevens over de facturen 

voorhanden zijn weggelaten. Er blijven nu nog 3791 failliete bedrijven en 172634 gezonde bedrijven 

over in de dataset. Wederom wordt voor elke tijdsperiode bepaald hoeveel percent van de facturen 

gedurende deze tijdsperiode werden betaald en dit zowel voor de failliete als voor de gezonde 

geven de resultaten van de berekening weer. 

Aantal dagen te laat Failliete bedrijven [%] Gezonde bedrijven

29.05% 62.28% 

20.79% 21.62% 

12.25% 5.94% 

9.00% 2.71% 

16.38% 4.79% 

5.47% 1.08% 

5.48% 1.25% 

3.28: Betalingsgedrag afgelopen 24 maanden 
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tonen duidelijk aan dat het percentage facturen die op tijd betaald worden (0 

e gezonde bedrijven dan voor de failliete bedrijven. Bij de 

facturen die 1 tot 30 dagen te laat worden betaald is het percentage ongeveer in evenwicht. Bij latere 

tijdsperiodes ligt het percentage van de failliete bedrijven steeds beduidend hoger. Zo betalen de 

failliete bedrijven nog bijna 6% van hun facturen met een achterstand van meer dan 180 dagen. Deze 

evolutie in het betalingsgedrag voorspelt dan ook in grote mate of bedrijven zullen failliet gaan. De firma 

ven ook een score toe. Deze score is ook terug te vinden in 

Bij een tweede analyse van het betalingsgedrag van de bedrijven wordt gekeken naar de facturen van de 

afgelopen 24 maanden. Ook nu worden de bedrijven waarvoor geen gegevens over de facturen 

voorhanden zijn weggelaten. Er blijven nu nog 3791 failliete bedrijven en 172634 gezonde bedrijven 

iode bepaald hoeveel percent van de facturen 

gedurende deze tijdsperiode werden betaald en dit zowel voor de failliete als voor de gezonde 
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Figuur 3.22 en tabel 3.28 tonen dezelfde evolutie aan qua betalingsgedrag als vastgesteld in vorige 

paragraaf. Ook nu betalen de gezonde bedrijven het grootste deel van hun facturen op tijd en zijn het 

vooral de failliete bedrijven die het betalen van een groot deel van hun facturen uitstellen. Er kan dus 

worden vastgesteld dat men aan het betalingsgedrag van de facturen van de afgelopen 24 maanden al 

in grote mate kan voorspellen of een bedrijf al dan niet zal gaan falen. 
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3.8 Paydex 

 

De paydex is een getal, bepaald door D&B, dat het betalingsgedrag van een onderneming weerspiegelt. 

Hoe lager dit cijfer, hoe slechter het betalingsgedrag van een onderneming is. Voor verdere informatie 

en definities in verband met de paydex wordt verwezen naar hoofdstuk 1.  

 

In de dataset zijn er per onderneming 9 paydexen beschikbaar, namelijk een huidige paydex en 

paydexen om de 3 maanden tot 24 maanden terug. In een eerste stap wordt het verschil van de paydex 

onderzocht voor failliete en niet-failliete ondernemingen. Daarvoor is er gebruik gemaakt van alle 

ondernemingen in de dataset waarvoor er informatie over de paydex beschikbaar is. Voor elke paydex is 

het gemiddelde berekend van de falende en niet-falende ondernemingen (tabel 3.29 en figuur 3.23).  

 

  Gemiddelde paydex 

Periode 

[maand] 
Huidig -3  -6  -9 -12 -15 -18 -21 -24 

failliet 52 53 56 56 58 59 60 60 61 

niet failliet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
Tabel 3.29: Gemiddelde paydex 

 

 

Figuur 3.23: Gemiddelde paydex 

 

De gemiddelde paydex van de niet-falende ondernemingen blijft constant over een periode van 24 

maanden. Bij de falende ondernemingen is er een duidelijke daling van de paydex vast te stellen 

naarmate de maand van het faillissement nadert. In de praktijk betekent dit dat ondernemingen met 

een naderend faillissement steeds later hun facturen betalen. 24 maanden voor het faillissement 

hebben de failliete ondernemingen namelijk gemiddeld een betalingsachterstand van 22 dagen 

(paydex≈60). Kort voor het faillissement bedraagt de gemiddelde betalingsachterstand al 30 dagen 

(paydex≈50).  

 

Op basis van de gemiddelde paydex is er dus al een groot verschil vast te stellen tussen failliete en niet-

failliete ondernemingen. Als echter wordt gekeken naar de paydex van verschillende falende 

ondernemingen, kan er direct opgemerkt worden dat er een tamelijk grote spreiding zit op de 
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resultaten. Er zijn bijvoorbeeld failliete ondernemingen die toch een goed betal

resulteert in bijvoorbeeld een current paydex van 85

failliet is gegaan. Omgekeerd zijn er ook niet

lager. Om dit fenomeen in kaart te brengen, wordt in een volgende stap de paydex onderverdeeld in 

klassen. 

 

De paydex is onderverdeeld in klassen per 10 tussen 0

ondernemingen afzonderlijk. De cijferresultaten

de current paydex weergegeven in onderstaande 

paydex tussen 60 en 70 is ongeveer gelijk voor de failliete en niet

failliete ondernemingen heeft een payd

ondernemingen. Ook wordt vastgesteld

hebben tussen 80 en 90 tegenover 7% van de failliete ondernemingen. Dezelfde trends, weliswaar in 

afgezwakte vorm, kunnen waargenomen worden bij de andere paydexen.

 

 

Deze bevindingen uit de analyse van de paydex uit de dataset bevestigen de algemene theorie van D&B 

over het verband tussen het risico dat een bedrijf loopt om failliet te gaan en de D&B betalingsscore (zie 

figuur 3.25). Het gemiddeld risicopeil is het punt waarop, bij een gegeven betalingsscore, het aantal 

bedrijven dat failliet gaat gelijk is aan het aantal dat 

risico overeen met een D&B betalingsscore van 60. Zoals in 

dataset. Bij een score van 60 is het percentage failliete bedrijven immers ongeveer gelijk aan het 

percentage gezonde bedrijven, meer bepaald ongeveer 20%. Wanneer de score onder de 44 zakt, stijgt 

het risicopeil aanzienlijk, terwijl een score van meer dan 70 een minimaal risico vertegenwoordigt. Ook 

deze vaststelling geldt voor deze dataset. Het grootste dee

immers een score lager dan 50 terwijl het grootste deel van de gezonde bedrijven (30.0% + 31.2%) een 

score hebben die hoger is dan 70. 
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resultaten. Er zijn bijvoorbeeld failliete ondernemingen die toch een goed betalingsgedrag hebben, wat 

in bijvoorbeeld een current paydex van 85, terwijl het bedrijf een korte periode later toch 

er ook niet-falende ondernemingen met een paydex van 45 of zelfs 

t te brengen, wordt in een volgende stap de paydex onderverdeeld in 

De paydex is onderverdeeld in klassen per 10 tussen 0 en 100 voor de falende en niet

ondernemingen afzonderlijk. De cijferresultaten voor elke paydex zijn opgenomen in bi

de current paydex weergegeven in onderstaande figuur 3.24. Het percentage ondernemingen met een 

paydex tussen 60 en 70 is ongeveer gelijk voor de failliete en niet-failliete ondernemingen. 43.7% van de 

failliete ondernemingen heeft een paydex kleiner dan 50 tegenover slechts 7.5% van de niet

wordt vastgesteld dat 31.2% van de niet-failliete ondernemingen een paydex 

80 en 90 tegenover 7% van de failliete ondernemingen. Dezelfde trends, weliswaar in 

fgezwakte vorm, kunnen waargenomen worden bij de andere paydexen. 

Figuur 3.24: Current paydex 

Deze bevindingen uit de analyse van de paydex uit de dataset bevestigen de algemene theorie van D&B 

erband tussen het risico dat een bedrijf loopt om failliet te gaan en de D&B betalingsscore (zie 

gemiddeld risicopeil is het punt waarop, bij een gegeven betalingsscore, het aantal 

bedrijven dat failliet gaat gelijk is aan het aantal dat blijft draaien. Volgens D&B stemt het gemiddeld 

risico overeen met een D&B betalingsscore van 60. Zoals in figuur 3.24 te zien geldt dit ook voor deze 

dataset. Bij een score van 60 is het percentage failliete bedrijven immers ongeveer gelijk aan het 

tage gezonde bedrijven, meer bepaald ongeveer 20%. Wanneer de score onder de 44 zakt, stijgt 

het risicopeil aanzienlijk, terwijl een score van meer dan 70 een minimaal risico vertegenwoordigt. Ook 

deze vaststelling geldt voor deze dataset. Het grootste deel van de failliete bedrijven (43.7%) heeft 

immers een score lager dan 50 terwijl het grootste deel van de gezonde bedrijven (30.0% + 31.2%) een 
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ingsgedrag hebben, wat 

terwijl het bedrijf een korte periode later toch 

falende ondernemingen met een paydex van 45 of zelfs 

t te brengen, wordt in een volgende stap de paydex onderverdeeld in 

en 100 voor de falende en niet-falende 

bijlage 5 en voor 

percentage ondernemingen met een 

failliete ondernemingen. 43.7% van de 

enover slechts 7.5% van de niet-failliete 

failliete ondernemingen een paydex 

80 en 90 tegenover 7% van de failliete ondernemingen. Dezelfde trends, weliswaar in 

 

Deze bevindingen uit de analyse van de paydex uit de dataset bevestigen de algemene theorie van D&B 

erband tussen het risico dat een bedrijf loopt om failliet te gaan en de D&B betalingsscore (zie 

gemiddeld risicopeil is het punt waarop, bij een gegeven betalingsscore, het aantal 

blijft draaien. Volgens D&B stemt het gemiddeld 

geldt dit ook voor deze 

dataset. Bij een score van 60 is het percentage failliete bedrijven immers ongeveer gelijk aan het 

tage gezonde bedrijven, meer bepaald ongeveer 20%. Wanneer de score onder de 44 zakt, stijgt 

het risicopeil aanzienlijk, terwijl een score van meer dan 70 een minimaal risico vertegenwoordigt. Ook 

l van de failliete bedrijven (43.7%) heeft 

immers een score lager dan 50 terwijl het grootste deel van de gezonde bedrijven (30.0% + 31.2%) een 
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Figuur 3.25: Theoretisch verband tussen risico op failliet gaan en betalingsscore (Bron: [7]) 

 

Als figuur 3.25 wordt vergeleken met figuur 3.23, die de gemiddelde paydex weergeeft in functie van de 

tijd, kan men vaststellen dat ook hier de algemene theorie van D&B bevestigd wordt. In figuur 3.23 

blijven de gezonde bedrijven gedurende de hele tijd een gemiddelde paydex-waarde van 70 behouden, 

wat wijst op een laag risico op faillissement. De failliete bedrijven daarentegen startten twee jaar 

geleden met een gemiddelde waarde van 60. Een waarde van 60 betekent volgens D&B een gemiddeld 

risico op faillissement. De gemiddelde huidige waarde van de failliete bedrijven is echter gedaald naar 

een waarde van 52, wat volgens D&B een hoog risico geeft aan de bedrijven om failliet te gaan. 

Ook stelt D&B dat 90% van de bedrijven die failliet gaan vaak hetzelfde veranderende negatieve 

betaalgedrag vertonen (zie figuur 3.26). 

 

 
Figuur 3.26: Neerwaarts betaalgedrag failliete bedrijven (Bron: [7]) 

 

De paydex-score van een willekeurige onderneming X in figuur 3.26 daalt in 6 maanden tijd van een 

waarde van ongeveer 65 naar een waarde van ongeveer 54. In figuur 3.26 werd aangetoond dat de 

gemiddelde paydex-score van de failliete bedrijven uit de dataset daalt van 60 naar 52 over een periode 

van 24 maanden. Dezelfde trend kan dus worden opgemerkt met het verschil dat de score van 

onderneming X vlugger daalt dan de daling van de gemiddelde waarde van de failliete ondernemingen in 

de dataset. Dit is te verklaren door het feit dat in de dataset ook enkele failliete bedrijven voorkomen 

met hoge paydex-scores waardoor de gemiddelde paydex-score naar boven wordt getrokken. 
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3.9 Rating 

 

Zoals eerder reeds vermeld in hoofdstuk 1 paragraaf 1.3.3, geeft de D&B Rating een snel en duidelijk 

inzicht in het risico op faillissement en bestaat de rating uit een “financiële sterkte” code en een 

“risicofactor”. Aangezien D&B nooit faillissementscores of ratings deelt voor wetenschappelijk 

onderzoek bevinden deze zich niet in de verkregen dataset van D&B. Wel is het netto eigen vermogen 

van de bedrijven aanwezig in de dataset waardoor een gedeelte van de rating, namelijk de financiële 

sterkte, kan bepaald worden. Op basis van tabel 1.4 kunnen de bedrijven aldus ingedeeld worden in 

zogenaamde ratingsklassen. De rating en ratingsklassen waarover in deze paragraaf wordt gesproken, 

gaan dus enkel over het gedeelte “financiële sterkte” van de rating en niet over het gedeelte 

“risicofactor”, aangezien de wijze waarop de risicofactor berekend wordt door D&B, niet gekend is voor 

de buitenwereld. 

3.9.1 Percentage bedrijven per ratingsklasse 

 

Om het percentage bedrijven, zowel de failliete als de gezonde, per ratingsklasse te bepalen wordt 

gebruik gemaakt van de volledige dataset. Zoals te zien in tabel 1.4 is er immers een ratingsklasse “O” 

voor de bedrijven waarvoor geen gegevens over het netto eigen vermogen beschikbaar zijn, waardoor 

alle bedrijven in een klasse kunnen worden ondergebracht. Alzo worden 6636 failliete bedrijven en 

385485 gezonde bedrijven in klassen verdeeld op basis van hun netto eigen vermogen van het laatste 

boekjaar. Het resultaat van deze verdeling wordt weergegeven in tabel 3.30. 

 

Netto eigen vermogen Rating Failliet Gezond Percentage Failliet Percentage Gezond 

50.000.000 en hoger 5A 0 1249 0.00% 0.32% 

25.000.000 - 49.999.999 4A 0 749 0.00% 0.19% 

10.000.000 - 24.999.999 3A 5 2074 0.08% 0.54% 

2.000.000 - 9.999.999 2A 18 10688 0.27% 2.77% 

1.000.000 - 1.999.999 1A 35 11270 0.53% 2.92% 

500.000 - 999.999 A 59 18818 0.89% 4.88% 

300.000 - 499.999 B 60 19424 0.90% 5.04% 

150.000 - 299.999 C 198 34007 2.98% 8.82% 

100.000 - 149.999 D 200 22263 3.01% 5.78% 

50.000 - 99.999 E 438 40494 6.60% 10.50% 

25.000 - 49.999 F 562 34292 8.47% 8.90% 

10.000 - 24.999 G 771 33482 11.62% 8.69% 

0 - 9.999 H 732 22923 11.03% 5.95% 

Negatief N 2156 52374 32.49% 13.59% 

Niet beschikbaar O 1402 81378 21.13% 21.11% 
Tabel 3.30:  Percentage bedrijven per ratingsklasse 

 

Figuur 3.27 geeft het percentage failliete bedrijven en het percentage gezonde bedrijven per klasse 

weer. 
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Figuur 3.27 en tabel 3.30 tonen aan dat een derde van de failliete bedrijven (32.49%) zich in de 

negatieve klasse “N” bevindt. Deze bedrijven hebben een negatief netto eigen vermogen wat betekent 

dat ze meer schulden hebben dan activa. Opmerkelijk is dat ook 13.59% van de gezonde bedrijven een 

negatief netto eigen vermogen bezitten. Dit kan te wijten zijn aan het feit 

heeft uitbetaald of door een kapitaalterugstorting (privéonttrekking). Het netto eigen vermogen neemt 

immers af wanneer een onderneming verlies lijdt, dividenden uitbetaalt of door een 

kapitaalterugstorting (privéonttrekking). He

een kapitaalstorting (privétoevoeging). Uit figuur 

failliete bedrijven zich bevinden in de financieel minder sterke klassen. In deze klassen ligt het 

percentage failliete bedrijven hoger dan het percentage gezonde bedrijven. In de financieel sterkere 

klassen is het percentage gezonde bedrijven dan weer hoger

geen failliete bedrijven (klasse 5A en 4A, en slechts 

bedrijven deel uitmaken van deze klassen. De klasse “O” bevat de bedrijven die hun gegevens omtrent 

het netto eigen vermogen niet beschikbaar hebben gesteld. Zo hebben zowel één vijfde van de failliete 

bedrijven als één vijfde van de gezonde bedrijven ervoor gekozen om hun netto eigen vermogen niet 

prijs te geven. 

3.9.2 Volledige vs. beperkte dataset

 

Wanneer men de ratingsklassen wil 

niet meer gebruikt worden. Er zal immers een gemiddelde p

berekend waardoor de ondernemingen waar

dataset moeten geweerd worden. Na het verwijderen van deze ondernemingen blijven 

failliete bedrijven en 103705 gezonde bedrijven in de dataset over. Ten opzichte van de volledige 

dataset is het aantal bedrijven dus ongeveer gedeeld door 3. Om zeker te zijn dat deze beperkte dataset 

nog representatief genoeg is om wetenschap
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3.27: Percentage bedrijven per ratingsklasse 

tonen aan dat een derde van de failliete bedrijven (32.49%) zich in de 

N” bevindt. Deze bedrijven hebben een negatief netto eigen vermogen wat betekent 

dat ze meer schulden hebben dan activa. Opmerkelijk is dat ook 13.59% van de gezonde bedrijven een 

negatief netto eigen vermogen bezitten. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat het bedrijf dividenden 

heeft uitbetaald of door een kapitaalterugstorting (privéonttrekking). Het netto eigen vermogen neemt 

immers af wanneer een onderneming verlies lijdt, dividenden uitbetaalt of door een 

kapitaalterugstorting (privéonttrekking). Het neemt toe wanneer de onderneming winst maakt of door 

een kapitaalstorting (privétoevoeging). Uit figuur 3.27 volgt af te leiden dat het merendeel van de 

failliete bedrijven zich bevinden in de financieel minder sterke klassen. In deze klassen ligt het 

rcentage failliete bedrijven hoger dan het percentage gezonde bedrijven. In de financieel sterkere 

klassen is het percentage gezonde bedrijven dan weer hoger. Tot de sterkste financiële klassen behoren 

geen failliete bedrijven (klasse 5A en 4A, en slechts 0.08% tot klasse 3A) terwijl toch enkele gezonde 

bedrijven deel uitmaken van deze klassen. De klasse “O” bevat de bedrijven die hun gegevens omtrent 

het netto eigen vermogen niet beschikbaar hebben gesteld. Zo hebben zowel één vijfde van de failliete 

jven als één vijfde van de gezonde bedrijven ervoor gekozen om hun netto eigen vermogen niet 

Volledige vs. beperkte dataset 

Wanneer men de ratingsklassen wil gebruiken in combinatie met de paydex, kan de volledige dataset 

. Er zal immers een gemiddelde paydex-waarde per ratingsklasse worden 

berekend waardoor de ondernemingen waarvoor geen gegevens over de paydex voorhanden zijn, uit de 

dataset moeten geweerd worden. Na het verwijderen van deze ondernemingen blijven 

failliete bedrijven en 103705 gezonde bedrijven in de dataset over. Ten opzichte van de volledige 

dataset is het aantal bedrijven dus ongeveer gedeeld door 3. Om zeker te zijn dat deze beperkte dataset 

nog representatief genoeg is om wetenschappelijk onderzoek te doen wordt het verschil in percentages 
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tonen aan dat een derde van de failliete bedrijven (32.49%) zich in de 

N” bevindt. Deze bedrijven hebben een negatief netto eigen vermogen wat betekent 

dat ze meer schulden hebben dan activa. Opmerkelijk is dat ook 13.59% van de gezonde bedrijven een 

dat het bedrijf dividenden 

heeft uitbetaald of door een kapitaalterugstorting (privéonttrekking). Het netto eigen vermogen neemt 

immers af wanneer een onderneming verlies lijdt, dividenden uitbetaalt of door een 

t neemt toe wanneer de onderneming winst maakt of door 

volgt af te leiden dat het merendeel van de 

failliete bedrijven zich bevinden in de financieel minder sterke klassen. In deze klassen ligt het 

rcentage failliete bedrijven hoger dan het percentage gezonde bedrijven. In de financieel sterkere 

. Tot de sterkste financiële klassen behoren 

0.08% tot klasse 3A) terwijl toch enkele gezonde 

bedrijven deel uitmaken van deze klassen. De klasse “O” bevat de bedrijven die hun gegevens omtrent 

het netto eigen vermogen niet beschikbaar hebben gesteld. Zo hebben zowel één vijfde van de failliete 

jven als één vijfde van de gezonde bedrijven ervoor gekozen om hun netto eigen vermogen niet 
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aydex voorhanden zijn, uit de 

dataset moeten geweerd worden. Na het verwijderen van deze ondernemingen blijven er nog 2292 

failliete bedrijven en 103705 gezonde bedrijven in de dataset over. Ten opzichte van de volledige 

dataset is het aantal bedrijven dus ongeveer gedeeld door 3. Om zeker te zijn dat deze beperkte dataset 
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bedrijven per klasse vergeleken tussen de volledige dataset en de beperkte dataset. Na het verwijderen 

van de ondernemingen zonder paydex

klassen ingedeeld volgens het netto eigen vermogen van het laatste boekjaar. Tabel 

resultaten van deze indeling weer, samen met de resultaten van de indeling van de volledige dataset uit 

paragraaf 3.9.1. 

  Netto eigen vermogen Rating

50.000.000 en hoger 5A

25.000.000 - 49.999.999 4A

10.000.000 - 24.999.999 3A

2.000.000 - 9.999.999 2A

1.000.000 - 1.999.999 1A

500.000 - 999.999 

300.000 - 499.999 

150.000 - 299.999 

100.000 - 149.999 

50.000 - 99.999 

25.000 - 49.999 

10.000 - 24.999 

0 - 9.999 

Negatief 

Niet beschikbaar 
Tabel 

 

Figuur 3.28 geeft het percentage bedrijven per klasse weer voor zowel de beperkte als de volledige 

dataset. 
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bedrijven per klasse vergeleken tussen de volledige dataset en de beperkte dataset. Na het verwijderen 

aydex-waarde, worden de bedrijven van de beperkte dataset ook in 

klassen ingedeeld volgens het netto eigen vermogen van het laatste boekjaar. Tabel 

resultaten van deze indeling weer, samen met de resultaten van de indeling van de volledige dataset uit 

Volledig Beperkt Volledig 

Rating Failliete [%] Failliete [%] Gezonde [%] Gezonde [%]

5A 0.00% 0.00% 0.32% 

4A 0.00% 0.00% 0.19% 

3A 0.08% 0.04% 0.54% 

2A 0.27% 0.39% 2.77% 

1A 0.53% 1.00% 2.92% 

A 0.89% 1.66% 4.88% 

B 0.90% 1.18% 5.04% 

C 2.98% 3.62% 8.82% 

D 3.01% 4.28% 5.78% 

E 6.60% 8.25% 10.50% 

F 8.47% 9.42% 8.90% 

G 11.62% 10.21% 8.69% 

H 11.03% 9.69% 5.95% 

N 32.49% 38.53% 13.59% 

O 21.13% 11.74% 21.11% 
Tabel 3.31: Volledige vs. beperkte dataset 

geeft het percentage bedrijven per klasse weer voor zowel de beperkte als de volledige 

Figuur 3.28: Volledige vs. beperkte dataset 
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bedrijven per klasse vergeleken tussen de volledige dataset en de beperkte dataset. Na het verwijderen 

waarde, worden de bedrijven van de beperkte dataset ook in 

klassen ingedeeld volgens het netto eigen vermogen van het laatste boekjaar. Tabel 3.31 geeft de 

resultaten van deze indeling weer, samen met de resultaten van de indeling van de volledige dataset uit 
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Figuur 3.28 en tabel 3.31 tonen aan dat bij het werken met een beperkte dataset, de waarden van de 

percentages bedrijven per klasse enigszins zullen veranderen, maar de trend zal in grote lijnen gelijk 

blijven. Zo blijven de percentages failliete bedrijven hoger in de financieel zwakkere klassen en de 

percentages gezonde bedrijven hoger in de financieel sterkere klassen. Ook het percentage failliete 

bedrijven met een Negatief netto eigen vermogen blijft veel groter dan het percentage gezonde 

bedrijven. Dezelfde opmerken als in paragraaf 3.9.1 kunnen dus worden gemaakt. In de klasse “O” dalen 

de percentages bij overgang naar de beperkte dataset fors, zeker bij de gezonde bedrijven. Dit betekent 

dat de gezonde bedrijven die geen gegevens over hun netto eigen vermogen beschikbaar stellen, 

meestal ook geen gegevens over hun betalingsgedrag beschikbaar stellen, waardoor er geen paydex-

waarde voor deze bedrijven kan berekend worden. Bij de failliete bedrijven zitten de bedrijven zonder 

paydex-waarde meer verspreid, al daalt ook daar het percentage in de klasse “O” met de helft. De klasse 

“O” is echter niet zo belangrijk omdat de bedrijven die in deze klasse voorkomen in principe zouden 

kunnen ingedeeld worden in een andere klasse indien hun netto eigen vermogen gekend zou zijn. De 

waarden van deze klasse zijn dan ook in roze ingekleurd in tabel 3.31. Er kan dus worden gesteld dat het 

verder werken met een beperkte dataset gerechtvaardigd is waardoor in de volgende paragraaf de 

rating kan gecombineerd worden met de paydex-waarde. 

3.9.3 Evolutie en rating in combinatie met paydex 

 

Zoals in vorige paragraaf reeds vermeld, wordt voor de combinatie van de rating met de paydex gebruik 

gemaakt van een beperkte dataset. Nadat de ondernemingen in de dataset in klassen zijn ingedeeld 

volgens hun netto eigen vermogen, wordt per ratingsklasse de gemiddelde paydex berekend van alle 

ondernemingen binnen de klasse. Voor meer uitleg in verband met de paydex wordt verwezen naar 

hoofdstuk 1 paragraaf 1.3.2. Naast het combineren van de rating met de paydex, wordt ook de evolutie 

van de percentages failliete en gezonde bedrijven per ratingsklasse, over de boekjaren heen bekeken. 

Ook hier wordt gebruik gemaakt van de beperkte dataset om de berekening vlotter te laten verlopen. 

Na het verwijderen van de bedrijven waarvoor geen paydex voorhanden is blijven er voor het laatste 

boekjaar nog 2292 failliete en 103705 gezonde bedrijven over. Voor het voorlaatste boekjaar zijn dat 

1538 failliete en 88486 gezonde en voor het derdelaatste boekjaar 1522 failliete en 89677 gezonde 

bedrijven. 

3.9.3.1 Evolutie percentage failliete bedrijven per ratingsklasse 

 

Om de evolutie van het percentage failliete bedrijven per ratingsklasse over de laatste boekjaren te 

bekijken worden de failliete bedrijven in klassen ingedeeld op basis van hun netto eigen vermogen, en 

dit voor hun laatste boekjaar, voorlaatste boekjaar en derdelaatste boekjaar. Vervolgens wordt het 

percentage failliete bedrijven per klasse berekend. De resultaten worden weergegeven in tabel 3.32. 
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 Netto eigen vermogen

50.000.000 en hoger 

25.000.000 - 49.999.999

10.000.000 - 24.999.999

2.000.000 - 9.999.999

1.000.000 - 1.999.999

500.000 - 999.999 

300.000 - 499.999 

150.000 - 299.999 

100.000 - 149.999 

50.000 - 99.999 

25.000 - 49.999 

10.000 - 24.999 

0 - 9.999 

Negatief 

Niet beschikbaar 
Tabel 3.32: Evolutie percentage failliete bedrijven over de boekjaren

 

Figuur 3.29 geeft de evolutie van het percentage failliete bedrijven per ratingsklasse over de boekjaren 

weer. 

 

Figuur 3.29: Evolutie percentage failliete bedrijven over de boekjaren
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laatste voorlaatste derdelaatste

Netto eigen vermogen Rating Failliete [%] Failliete [%] Failliete [%]

 5A 0.00% 0.00% 0.00%

49.999.999 4A 0.00% 0.07% 0.07%

24.999.999 3A 0.04% 0.00% 0.00%

9.999.999 2A 0.39% 0.98% 0.79%

1.999.999 1A 1.00% 1.76% 1.58%

A 1.66% 2.73% 3.09%

B 1.18% 2.47% 2.63%

C 3.62% 5.33% 5.91%

D 4.28% 5.98% 5.85%

E 8.25% 12.09% 12.68%

F 9.42% 10.86% 11.50%

G 10.21% 10.86% 11.56%

H 9.69% 10.21% 9.07%

N 38.53% 28.09% 23.72%

O 11.74% 8.58% 11.56%
: Evolutie percentage failliete bedrijven over de boekjaren 

geeft de evolutie van het percentage failliete bedrijven per ratingsklasse over de boekjaren 

: Evolutie percentage failliete bedrijven over de boekjaren 
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Figuur 3.29 en tabel 3.32 tonen duidelijk aan dat het percentage failliete bedrijven in de sterkere 

financiële klassen gedaald is over de laatste boekjaren. Het netto eigen vermogen van de failliete 

bedrijven nam met andere woorden af over de boekjaren heen. Deze trend kan aangetoond worden 

met een voorbeeld aangeduid in het oranje in tabel 3.32. In het derdelaatste boekjaar zat er 1 failliet 

bedrijf in de klasse 4A (0.07% van alle failliete bedrijven). Het gaat hier over bedrijf met D&B nummer 

372467456 (D&B geeft immers aan al haar bedrijven in de dataset een specifiek nummer mee). Dit 

bedrijf had toen een netto eigen vermogen van € 37821000. Het jaar daarop, in het voorlaatste 

boekjaar, zat er nog altijd 1 bedrijf in de klasse 4A (0.07% van alle failliete bedrijven). Naslagwerk in de 

dataset toonde aan dat het nog altijd om hetzelfde bedrijf ging (met D&B nummer 372467456) maar 

met toen nog slechts een netto eigen vermogen van € 29575011. Nog een jaar later, in het laatste 

boekjaar, zat er geen enkel failliet bedrijf nog in de klasse 4A, maar wel 1 bedrijf in de financieel minder 

sterke klasse 3A (0.04% van alle failliete bedrijven, wat een ander percentage is of 0.07% door het feit 

dat er meer bedrijven in de beperkte dataset van het laatste boekjaar aanwezig zijn). Naslagwerk in de 

dataset leverde opnieuw op dat het om hetzelfde bedrijf ging (D&B nummer 372467456) maar nu met 

slechts nog een netto eigen vermogen van € 22099623.4. De gegevens in verband met het netto eigen 

vermogen van dit specifiek bedrijf bewijzen dus de trend waarbij het netto eigen vermogen van de 

failliete bedrijven afneemt over de boekjaren heen. Op figuur 3.29 is te zien dat het percentage failliete 

bedrijven in de klasse “N” (Negatief netto eigen vermogen) fors is gestegen waardoor het aantal 

bedrijven met meer schulden dan activa is toegenomen. Ook dit bewijst de trend van een dalend netto 

eigen vermogen bij de failliete bedrijven. Het percentage failliete bedrijven dat behoort tot de klasse 

“O” (niet beschikbaar) was in het voorlaatste boekjaar wat gedaald maar nu terug op hetzelfde niveau 

gekomen als het derdelaatste boekjaar. Het aantal failliete bedrijven dat geen informatie wil prijs geven 

over hun netto eigen vermogen is dus quasi constant gebleven. 

3.9.3.2 Evolutie gemiddelde paydex failliete bedrijven per ratingsklasse 

 

Om de evolutie van de gemiddelde paydex van de failliete bedrijven, per ratingsklasse te berekenen 

over de boekjaren, worden de failliete bedrijven eerst in klassen ingedeeld op basis van hun netto eigen 

vermogen. Dit gebeurt voor hun laatste, voorlaatste en derdelaatste boekjaar. Vervolgens wordt per 

klasse en per boekjaar de gemiddelde paydex van alle failliete bedrijven in de klasse berekend. Het 

resultaat van de indeling en de berekening van de gemiddelde paydex wordt weergegeven in tabel 3.33. 

  

laatste voorlaatste derdelaatste 

Netto eigen vermogen Rating Gem. Pdex F Gem. Pdex F Gem. Pdex F 

50.000.000 en hoger 5A NVT NVT NVT 

25.000.000 - 49.999.999 4A NVT 72 71 

10.000.000 - 24.999.999 3A 63 NVT NVT 

2.000.000 - 9.999.999 2A 55 60 59 

1.000.000 - 1.999.999 1A 57 63 64 

500.000 - 999.999 A 52 61 64 

300.000 - 499.999 B 55 62 61 

150.000 - 299.999 C 55 60 63 

100.000 - 149.999 D 54 62 61 

50.000 - 99.999 E 56 57 63 

25.000 - 49.999 F 53 60 63 

10.000 - 24.999 G 49 59 59 

0 - 9.999 H 50 57 60 

Negatief N 52 57 59 

Niet beschikbaar O 49 (NVT) 55 (NVT) 58 (NVT) 
Tabel 3.33: Evolutie gemiddelde paydex failliete bedrijven 
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Figuur 3.30 geeft de evolutie van de gemiddelde p
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 : Evolutie gemiddelde paydex failliete bedrijven 

tonen aan dat de gemiddelde paydex van de failliete bedrijven in elke 

e boekjaren heen. Zo schommelde de gemiddelde paydex de twee vorige 

boekjaren nog rond een waarde van 55-60, terwijl deze waarde nu rond 50-55 ligt en in sommige 

k is te zien dat de Gemiddelde paydex in de financieel sterkere

iets hoger ligt dan in de financieel zwakkere klassen. In tabel 3.33 zijn sommige vakken roze gekleurd 

met de vermelding NVT (Niet Van Toepassing). Omdat in sommige klassen geen failliete bedrijven 

oor elke klasse een gemiddelde paydex berekend worden. Bij de klasse

aydex berekenen maar deze zegt niet veel. Deze bedrijven die hun 

netto eigen vermogen niet willen kenbaar maken kunnen immers tot gelijk welke klasse behoren 

ekenen van een gemiddelde paydex voor deze klasse weinig nut heeft. Ook bij deze 

klasse kan de vermelding NVT dus worden toegevoegd. Ook de waarden die behoren bij de klassen 4A 

en 3A hebben weinig nut. Het gaat hier immers om 1 bedrijf (zie paragraaf 3.9.3.1

aydex niet veel zin heeft. Dit verklaart ook een waarde van 

wel goed is in de klasse 4A. Toch kan men ook aan de hand van dit ene bedrijf zien dat het

daald. 
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3.9.3.3 Evolutie percentage gezonde bedrijven per ratingsklasse

 

Net als in paragraaf 3.9.3.1 bij het bepalen van de evolutie van het percentage failliete bedrijven per 

ratingsklasse over de laatste boekjaren, worden bij het onderzoek naar de evolutie van

bedrijven, deze bedrijven in klassen ingedeeld op basis van hun netto eigen vermogen, en dit voor hu

laatste, voorlaatste en derdelaatste boekjaar. Vervolgens wordt het percentage gezonde bedrijven per 

klasse berekend. Tabel 3.34 geeft de resu

 Netto eigen vermogen 

50.000.000 en hoger 

25.000.000 - 49.999.999

10.000.000 - 24.999.999

2.000.000 - 9.999.999 

1.000.000 - 1.999.999 

500.000 - 999.999 

300.000 - 499.999 

150.000 - 299.999 

100.000 - 149.999 

50.000 - 99.999 

25.000 - 49.999 

10.000 - 24.999 

0 - 9.999 

Negatief 

Niet beschikbaar 
Tabel 3.34: Evolutie percentage gezonde bedrijven over 

 

Figuur 3.31 geeft de evolutie van het percentage gezonde bedrijven per ratingsklasse 

boekjaren heen. 

 

Figuur 3.31: Evolutie percentage gezonde bedrijven over de boekjaren
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Evolutie percentage gezonde bedrijven per ratingsklasse 

ij het bepalen van de evolutie van het percentage failliete bedrijven per 

ratingsklasse over de laatste boekjaren, worden bij het onderzoek naar de evolutie van

bedrijven, deze bedrijven in klassen ingedeeld op basis van hun netto eigen vermogen, en dit voor hu

laatste boekjaar. Vervolgens wordt het percentage gezonde bedrijven per 

geeft de resultaten weer. 

 

laatste voorlaatste derdelaatste

 Rating Gezonde [%] Gezonde [%] Gezonde [%]

 5A 0.71% 0.75% 0.71%

49.999.999 4A 0.39% 0.43% 0.40%

24.999.999 3A 1.09% 1.23% 1.13%

 2A 5.44% 5.96% 5.53%

 1A 5.30% 5.98% 5.63%

A 8.18% 9.12% 8.67%

B 7.58% 8.63% 8.46%

C 12.10% 13.40% 13.59%

D 7.25% 7.95% 8.24%

E 11.92% 12.69% 13.11%

F 9.61% 9.59% 9.89%

G 8.12% 7.23% 7.34%

H 4.84% 3.96% 3.93%

N 13.52% 10.74% 10.12%

O 3.95% 2.33% 3.28%
: Evolutie percentage gezonde bedrijven over de boekjaren 

geeft de evolutie van het percentage gezonde bedrijven per ratingsklasse 

: Evolutie percentage gezonde bedrijven over de boekjaren 
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Figuur 3.31 en tabel 3.34 tonen aan dat het percentage gezonde bedrijven in de sterkere financiële 

klassen iets gedaald is en in de zwakkere financiële klassen gestegen is voor het laatste boekjaar. Een 

oorzaak hiervoor heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met de financiële crisis. In vergelijking met 

de evolutie van de percentages failliete bedrijven uit paragraaf 3.9.3.1 kan worden opgemerkt dat het 

percentage gezonde bedrijven in de financieel sterkere klassen groter is dan het percentage failliete 

bedrijven. Omgekeerd is het percentage failliete bedrijven in de financieel zwakkere klassen en de 

negatieve klasse dan weer groter. Ook het percentage failliete bedrijven, die hun gegevens over hun 

netto eigen vermogen niet beschikbaar stellen, is veel groter dan het percentage gezonde bedrijven.  

3.9.3.4 Evolutie gemiddelde paydex gezonde bedrijven per ratingsklasse 

 

De evolutie van de gemiddelde paydex per ratingsklasse voor de gezonde bedrijven over de boekjaren 

heen, wordt op dezelfde manier bekeken als de evolutie van de gemiddelde paydex voor de failliete 

bedrijven. De gezonde bedrijven worden eerst in klassen ingedeeld op basis van hun netto eigen 

vermogen voor hun laatste, voorlaatste en derdelaatste boekjaar. Vervolgens wordt per klasse en per 

boekjaar de gemiddelde paydex van alle gezonde bedrijven in de klasse berekend. Tabel 3.35 geeft het 

resultaat van de indeling en de berekening van de gemiddelde paydex weer. 

 

  

laatste voorlaatste derdelaatste 

Netto eigen vermogen Rating Gem. Pdex G Gem. Pdex G Gem. Pdex G 

50.000.000 en hoger 5A 70 70 69 

25.000.000 - 49.999.999 4A 70 71 70 

10.000.000 - 24.999.999 3A 71 70 70 

2.000.000 - 9.999.999 2A 71 71 71 

1.000.000 - 1.999.999 1A 72 71 71 

500.000 - 999.999 A 72 72 72 

300.000 - 499.999 B 72 72 72 

150.000 - 299.999 C 72 71 72 

100.000 - 149.999 D 71 71 71 

50.000 - 99.999 E 71 71 71 

25.000 - 49.999 F 70 70 70 

10.000 - 24.999 G 68 69 69 

0 - 9.999 H 66 67 68 

Negatief N 65 65 66 

Niet beschikbaar O 68 (NVT) 69 (NVT) 70 (NVT) 
Tabel 3.35: Evolutie gemiddelde paydex gezonde bedrijven 

 

Figuur 3.32 geeft de evolutie weer van de gemiddelde paydex voor de gezonde bedrijven per 

ratingsklasse over de boekjaren heen. 
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Figuur 3.32: Evolutie gemiddelde p

 

Figuur 3.32 en tabel 3.35 tonen aan dat de gemiddelde p

verschillende klassen ongeveer gelijk blijft over de

voor elke klasse ongeveer rond de waarde van 70, enkel voor de negatieve klasse en de klasse “H” 

schommelt ze rond een waarde van 65. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 paragraaf 1.3.2 

waarden voor de paydex. Zoals te zien in tabel 

klasse “O” roze gekleurd en is de vermelding NVT (Niet Van Toepassing) aan deze waarden toegevoegd. 

Voor deze klasse kan immers wel een gemiddelde p

veel. Deze bedrijven, die hun netto eigen vermogen niet willen kenbaar maken, kunnen immers tot 

gelijk welke klasse behoren waardoor het ber

weinig nut heeft. 
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: Evolutie gemiddelde paydex gezonde bedrijven 

tonen aan dat de gemiddelde paydex van de gezonde bedrijven voor de 

verschillende klassen ongeveer gelijk blijft over de boekjaren heen. De gemiddelde paydex schommelt 

asse ongeveer rond de waarde van 70, enkel voor de negatieve klasse en de klasse “H” 

schommelt ze rond een waarde van 65. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 paragraaf 1.3.2 

aydex. Zoals te zien in tabel 3.35 zijn de waarden voor de gemiddelde p

klasse “O” roze gekleurd en is de vermelding NVT (Niet Van Toepassing) aan deze waarden toegevoegd. 

kan immers wel een gemiddelde paydex berekend worden maar deze waarde zegt niet 

hun netto eigen vermogen niet willen kenbaar maken, kunnen immers tot 
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3.10  Ratio combinaties 

 

Na onderzoek van verschillende ratio’s en parameter

rendabiliteit en betalingsgedrag (paydex), kunnen sommige parameters gecombineerd worden. Dit kan 

leiden tot specifieke kenmerken waardoor falende en

onderscheiden worden. 

3.10.1 Rendabiliteit en liquiditeit

 

Een eerste combinatie gebeurd op basis van een rendabiliteits

rendabiliteitsratio is er gekozen voor de netto rendabiliteit van de activa, omdat in de andere ratio’s 

meestal het eigen vermogen verwerkt zit wat

liquiditeitsratio is de nettokasratio gebruikt. Voor meer uitleg in verband met de ratio’s wordt er 

verwezen naar paragraaf 3.5.2 en 3.6.3.

Tabel 3.36: Classificatie o.b.v.

 

Uit de dataset van D&B worden 48337 ondernemingen geanalyseerd, waarvan 226 falende (0.47%) en 

48111 gezonde ondernemingen (99.53%). Er wordt een ond

met positieve en negatieve ratio’s en tussen falende

3.33). Beide ratio’s zijn berekend op basis van cijfers van het laatst beschikbare boekjaar.

 

Figuur 3.33: Classificatie op basis van rendabiliteit en liquiditeit
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Na onderzoek van verschillende ratio’s en parameters in verband met liquiditeit, solvabiliteit, 

rendabiliteit en betalingsgedrag (paydex), kunnen sommige parameters gecombineerd worden. Dit kan 

e kenmerken waardoor falende en gezonde ondernemingen van elkaar 

Rendabiliteit en liquiditeit 

Een eerste combinatie gebeurd op basis van een rendabiliteits- en liquiditeitsratio (tabel 

rendabiliteitsratio is er gekozen voor de netto rendabiliteit van de activa, omdat in de andere ratio’s 

en vermogen verwerkt zit wat kan resulteren in misleidende 

liquiditeitsratio is de nettokasratio gebruikt. Voor meer uitleg in verband met de ratio’s wordt er 

paragraaf 3.5.2 en 3.6.3. 

: Classificatie o.b.v. rendabiliteit en liquiditeit (bron: Ooghe en Van Wymeersch 2001)

Uit de dataset van D&B worden 48337 ondernemingen geanalyseerd, waarvan 226 falende (0.47%) en 

48111 gezonde ondernemingen (99.53%). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen 

tieve ratio’s en tussen falende en gezonde ondernemingen (tabel 

Beide ratio’s zijn berekend op basis van cijfers van het laatst beschikbare boekjaar.

: Classificatie op basis van rendabiliteit en liquiditeit 
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Liquiditeit 

Rendabiliteit 

Aantal [-] Aantal [%] 

Positief Negatief Positief Negatief 

Positief 
Falend 20 12 8.8% 5.3% 

Gezond 20108 5276 41.8% 11.0% 

Negatief 
Falend 79 115 35.0% 50.9% 

Gezond 15126 7601 31.4% 15.8% 

Tabel 3.37: Classificatie op basis van rendabiliteit en liquiditeit 

 

Uit tabel 3.37 en figuur 3.33 kan er duidelijk een onderscheid gemaakt worden tussen gezonde en 

stervende ondernemingen. Er kan vastgesteld worden dat 50.9% van de ondernemingen die reeds 

failliet zijn effectief bij de ‘stervende’ ondernemingen horen op basis van de classificatie van Ooghe en 

Van Wymeersch. Slechts 15.8% van de gezonde ondernemingen zit in de ‘stervende’ klasse. Dit kunnen 

evenwel ondernemingen zijn die zeer binnenkort failliet zullen gaan.  

 

41.8% van de gezonde ondernemingen zitten effectief in de ‘gezonde’ klasse van Ooghe en Van 

Wymeersch, tegenover slechts 8.8% van de failliete ondernemingen.  

 

Er is echter een zeer grote middenklasse waar er bijna geen verschil kan vastgesteld worden tussen 

falende en gezonde ondernemingen. Bij de ‘tijdelijk ziek’ klasse zit 35% van de falende ondernemingen 

en 31.4% van de gezonde ondernemingen. Terwijl deze klasse eigenlijk meer gezonde ondernemingen 

zou moeten bevatten, omdat dit ondernemingen zijn die in de loop van de tijd normaal weer rendabel 

moeten worden. Het is niet logisch dat 35% van de falende ondernemingen in de ‘tijdelijk ziek’ klasse 

zitten terwijl ze reeds failliet zijn verklaard.  

 

In de ‘chronisch ziek’ klasse zitten er slechts 5.3% van de falende ondernemingen en 11% van de 

gezonde ondernemingen, terwijl er in deze klasse dan meer falende ondernemingen zouden moeten 

zitten.  

3.10.2 Solvabiliteit en rendabiliteit 

 

Analoog aan de vorige paragraaf wordt er nu getracht een classificatie op te stellen tussen falende en 

gezonde ondernemingen op basis van solvabiliteits- en rendabiliteitsratio’s. Voor de rendabiliteitsratio is 

opnieuw gekozen voor de netto rendabiliteit van de activa (paragraaf 3.6.3) en voor de solvabiliteitsratio 

is gekozen voor de zelffinancieringsgraad (paragraaf 3.4.3).  

 

Uit de dataset van D&B worden 285775 ondernemingen geanalyseerd, waarvan 4607 falende (1.61%) en 

281168 gezonde ondernemingen (98.39%). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen 

met positieve en negatieve ratio’s en tussen falende en gezonde ondernemingen (tabel 3.38). Beide 

ratio’s zijn opnieuw berekend op basis van cijfers van het laatst beschikbare boekjaar. 

 

Solvabiliteit 

Rendabiliteit 

Aantal [-] Aantal [%] 

Positief Negatief Positief Negatief 

Positief 
Falend  1190 444 25.8% 9.6% 

Gezond 146718 37468 52.2% 13.3% 

Negatief 
Falend  626 2347 13.6% 50.9% 

Gezond 30540 66442 10.9% 23.6% 

Tabel 3.38: Classificatie op basis van Solvabiliteit en rendabiliteit 
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Het verschil tussen falende en gezonde ondernemingen is in deze paragraaf iets duidelijker dan in 

paragraaf 3.10.1. Namelijk 52.2% van de gezonde ondernemingen hebben een positieve rendabiliteits- 

en solvabiliteitsratio en 50.9% van de failliete ondernemingen hebben effectief een negatieve 

rendabiliteits- en solvabiliteitsratio. Daartegenover moet er wel vermeld worden dat er 25.8% (23.6%) 

van de falende (gezonde) ondernemingen een positieve (negatieve) rendabiliteits- en solvabiliteitsratio 

hebben. Dit fenomeen en het feit dat sommige ondernemingen bijvoorbeeld een positieve 

rendabiliteitsratio en een negatieve solvabiliteitsratio hebben of omgekeerd zorgt ervoor dat er geen 

volkomen onderscheid gemaakt kan worden tussen falende en gezonde ondernemingen op basis van 

solvabiliteits- en rendabiliteitsratio’s.  

3.10.3 Solvabiliteit en liquiditeit 

 

Volledig analoog aan de classificatie van Ooghe en Van Wymeersch op basis van liquiditeit- en 

rendabiliteitsratio’s wordt er nu getracht een classificatie te maken tussen falende en gezonde 

ondernemingen op basis van solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s. Voor de liquiditeitsratio is gekozen voor 

de nettokasratio (paragraaf 3.5.2) en voor de solvabiliteitsratio is gekozen voor de zelffinancieringsgraad 

(paragraaf 3.4.3). 

 

Uit de dataset van D&B worden 48367 ondernemingen geanalyseerd, waarvan 226 falende (0.47%) en 

48141 gezonde ondernemingen (99.53%). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen 

met positieve en negatieve ratio’s en tussen falende en gezonde ondernemingen (tabel 3.39). Beide 

ratio’s zijn opnieuw berekend op basis van cijfers van het laatst beschikbare boekjaar. 

 

solvabiliteit 

Liquiditeit 

Aantal [-] Aantal [%] 

Positief Negatief Positief Negatief 

Positief 
Falend 24 82 10.6% 36.3% 

Gezond 23382 16637 48.6% 34.6% 

Negatief 
Falend  8 112 3.5% 49.6% 

Gezond 2018 6104 4.2% 12.7% 

Tabel 3.39: Classificatie op basis van Solvabiliteit en liquiditeit 

 

Uit tabel 3.39 kan geconcludeerd worden dat 48.6% van de gezonde ondernemingen positieve waardes 

heeft voor beide ratio’s en dat 49.6% van de failliete ondernemingen negatieve waardes heeft voor 

beide ratio’s. Er is echter opnieuw een zeer grote groep die niet tot beide behoort. Zowel bij de falende 

als de gezonde ondernemingen heeft ongeveer 35% een positieve solvabiliteitsratio en een negatieve 

liquiditeitsratio. 

3.10.4 Current Ratio en Paydex 

 

Zoals reeds vermeld in paragraaf 3.5.1 wordt de current ratio berekend als de verhouding tussen de 

vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn. Een onderneming die een current ratio 

heeft met een waarde kleiner dan 1, zal een Netto-bedrijfskapitaal hebben die kleiner is dan 0. Dit 

betekent meer bepaald dat er niet genoeg vlottende activa aanwezig is in deze onderneming om haar 

vreemd vermogen op korte termijn te kunnen vereffenen. Omgekeerd zal een onderneming met een 

current ratio groter dan 1, een Netto-bedrijfskapitaal hebben die groter is dan 0. In dit geval is het 

bedrijf dus wel in staat om haar schulden op korte termijn volledig te betalen met de aanwezige 

vlottende activa. Meer zelfs, er is zelfs een overschot of veiligheidsmarge. 
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In hoofdstuk 1 en paragraaf 3.8 van hoofdstuk 3 werd reeds aangehaald dat de paydex van een bedrijf 

een getal is dat, bepaald door D&B, het betalingsgedrag van de onderneming weerspiegelt. Een paydex 

van 60 levert een gemiddeld risicopeil om failliet te gaan (het aantal failliete bedrijven is ongeveer gelijk 

aan het aantal gezonde bedrijven). Een paydex van hoger dan 70 geeft een minimaal risico op 

faillissement en een paydex kleiner dan 50 een groot risico. 

 

Wanneer zowel de current ratio als de paydex nu met elkaar gecombineerd worden levert dit volgende 

resultaten op, zoals weergegeven in tabel 3.40. 

 

  
Paydex 

<50 50-60 60-70 >70 

  CR Aantal [-] 

Failliet <1 524 242 219 218 

2000 >1 323 159 157 158 

Gezond <1 3708 3904 7398 16822 

99405 >1 3651 5360 14431 44131 

  Aantal [%] 

Failliet <1 26.2% 12.1% 11.0% 10.9% 

  >1 16.2% 8.0% 7.9% 7.9% 

Gezond <1 3.7% 3.9% 7.4% 16.9% 

  >1 3.7% 5.4% 14.5% 44.4% 

Tabel 3.40: Current Ratio vs. Paydex 

 

Tabel 3.40 geeft aan dat na het weglaten uit de dataset van de ondernemingen waarvoor geen gegevens 

beschikbaar zijn in verband met paydex, vlottende activa of vreemd vermogen op korte termijn, er nog 

2000 failliete en 99405 gezonde ondernemingen overblijven. Zowel de failliete als de gezonde bedrijven 

worden opgesplitst in twee groepen: Een groep met een current ratio groter dan 1, en een groep met 

een current ratio kleiner dan 1. Zo worden 4 verschillende groepen bekomen. Vervolgens wordt de 

paydex in 4 klassen ingedeeld: Een klasse met een paydex kleiner dan 50, een klasse met een waarde 

van 50-60, nog één met een waarde van 60-70 en tenslotte nog een klasse met een paydex groter dan 

70. Voor elke ondernemingsgroep wordt nu het percentage bedrijven per paydexklasse berekend. Deze 

percentages worden uitgezet in figuur 3.34. 
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Figuur 3.34 toont duidelijk aan dat voor elke paydexklasse het percenta

current ratio kleiner dan 1 veel groter is dan het percenta

groter dan 1. Omgekeerd ziet men ook duidelijk dat het percen

ratio groter dan 1 per klasse veel groter

lager dan 1. Dit was voorspelbaar aangezien het normaal is dat de meeste gezonde bedrijven voldoende 

vlottende activa zouden bezitten om hun vreemd vermogen op korte termijn te kunnen aflossen en zelfs 

een overschot te behouden terwijl de meeste failliete bedrijven dit niet kunnen. Ook is het duidelijk dat 

de meeste failliete bedrijven een veel lagere paydex hebben dan de gezonde bedrijven. De paydex staat 

voor het betalingsgedrag wat er dus op wijst dat de failliete bed

tot ze plots niet meer kunnen betalen en failliet gaan. Er werd reeds vermeld dat D&B stelt dat de 

bedrijven met een paydex hoger dan 70 het minste risico hebben om failliet te gaan. Dit wordt bevestigd 

door de figuur 3.34. De paydexklasse met een waarde hoger dan 70 bevat immers het grootste 

percentage gezonde bedrijven en het kleinste percentage failliete bedrijven. Omgekeerd bevat de klasse 

met een waarde kleiner dan 50 dan weer de meeste failliete bedrijven en de 

Ook hier wordt de stelling van D&B dus bevestigd. Volgens D&B lopen de bedrijven een gemiddeld risico 

bij een paydex die schommelt rond een waarde van 60. Grotendeels kan hier worden gesteld dat tot de 

paydexklassen 50-60 en 60-70 gemiddeld ongeveer evenveel failliete bedrijven als gezonde bedrijven 

behoren [(12.1+8.0+11.0+7.9)/2= 19.5 en (3.9+5.4+7.4+14.5)/2= 15.6

vooropgestelde voorspellingen van D&B.
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Figuur 3.34: Current Ratio vs Paydex 

dat voor elke paydexklasse het percentage failliete bedrijven met een 

leiner dan 1 veel groter is dan het percentage failliete bedrijven met een current r

groter dan 1. Omgekeerd ziet men ook duidelijk dat het percentage gezonde bedrijven met een current 

atio groter dan 1 per klasse veel groter is dan het percentage gezonde bedrijven met een current r

lager dan 1. Dit was voorspelbaar aangezien het normaal is dat de meeste gezonde bedrijven voldoende 

vlottende activa zouden bezitten om hun vreemd vermogen op korte termijn te kunnen aflossen en zelfs 

behouden terwijl de meeste failliete bedrijven dit niet kunnen. Ook is het duidelijk dat 

de meeste failliete bedrijven een veel lagere paydex hebben dan de gezonde bedrijven. De paydex staat 

voor het betalingsgedrag wat er dus op wijst dat de failliete bedrijven hun facturen veel later betalen, 

tot ze plots niet meer kunnen betalen en failliet gaan. Er werd reeds vermeld dat D&B stelt dat de 

bedrijven met een paydex hoger dan 70 het minste risico hebben om failliet te gaan. Dit wordt bevestigd 

. De paydexklasse met een waarde hoger dan 70 bevat immers het grootste 

percentage gezonde bedrijven en het kleinste percentage failliete bedrijven. Omgekeerd bevat de klasse 

met een waarde kleiner dan 50 dan weer de meeste failliete bedrijven en de minste gezonde bedrijven. 

Ook hier wordt de stelling van D&B dus bevestigd. Volgens D&B lopen de bedrijven een gemiddeld risico 

bij een paydex die schommelt rond een waarde van 60. Grotendeels kan hier worden gesteld dat tot de 

gemiddeld ongeveer evenveel failliete bedrijven als gezonde bedrijven 

(12.1+8.0+11.0+7.9)/2= 19.5 en (3.9+5.4+7.4+14.5)/2= 15.6]. De figuur 3.34 bevestigd

estelde voorspellingen van D&B. 
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3.10.5 Financiële onafhankelijkheid en paydex

 

In deze paragraaf wordt er getracht een onde

ondernemingen op basis van de paydex en graad van financiële onafhankelijkheid van ondernemingen. 

Voor de berekeningswijze van de financiële onafhankelijkheid wordt er ver

paragraaf 3.4.1. Alle informatie in verband met de paydex is terug te vinden in hoofdstuk

3.8. Na de berekening van beide parameters

stellen tussen de financiële onafhankelijkheid en de paydex van ondernemingen

 

Uit de dataset van D&B worden in totaal 101618 ondernemingen opgenomen voor de analyse, waarvan 

er 2020 (1.99%) falend en 99598 (98.01%) gezond zijn. Wanneer voor al deze ondernemingen de paydex 

en de financiële onafhankelijkheid gecombineerd worden, levert dit de volgende resultaten op (tabel 

3.41 en figuur 3.35). Alle parameters zijn berekend op basis van gegevens van het laatst beschikbare 

boekjaar. 

 

  

  Fin. Onafh.

Failliet <0 

2020 >0 

Gezond <0 

99598 >0 

    

Failliet 
<0 

>0 

Gezond 
<0 

>0 
Tabel 3
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inanciële onafhankelijkheid en paydex 

deze paragraaf wordt er getracht een onderscheid te maken tussen falende

ondernemingen op basis van de paydex en graad van financiële onafhankelijkheid van ondernemingen. 

Voor de berekeningswijze van de financiële onafhankelijkheid wordt er verwezen naar 

3.4.1. Alle informatie in verband met de paydex is terug te vinden in hoofdstuk

de berekening van beide parameters afzonderlijk, wordt er nu geprobeerd een verband op te 

e onafhankelijkheid en de paydex van ondernemingen.  

Uit de dataset van D&B worden in totaal 101618 ondernemingen opgenomen voor de analyse, waarvan 

er 2020 (1.99%) falend en 99598 (98.01%) gezond zijn. Wanneer voor al deze ondernemingen de paydex 

inanciële onafhankelijkheid gecombineerd worden, levert dit de volgende resultaten op (tabel 

Alle parameters zijn berekend op basis van gegevens van het laatst beschikbare 

Paydex 

<50 50-60 60-70 >70 

Fin. Onafh. Aantal [-] 

 383 189 149 159 

 474 216 230 220 

 2276 1993 3157 6582 

 5116 7300 18710 54464 

 Aantal [%] 

 19.0% 9.4% 7.4% 7.9% 

 23.5% 10.7% 11.4% 10.9% 

 2.3% 2.0% 3.2% 6.6% 

 5.1% 7.3% 18.8% 54.7% 
3.41: Financiële onafhankelijkheid vs. paydex 

3.35: Financiële onafhankelijkheid vs. paydex 

50-60 60-70 >70

9.4%
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rscheid te maken tussen falende en gezonde 

ondernemingen op basis van de paydex en graad van financiële onafhankelijkheid van ondernemingen. 

wezen naar formule 3.1 in 

3.4.1. Alle informatie in verband met de paydex is terug te vinden in hoofdstuk 1 en paragraaf 

wordt er nu geprobeerd een verband op te 

Uit de dataset van D&B worden in totaal 101618 ondernemingen opgenomen voor de analyse, waarvan 

er 2020 (1.99%) falend en 99598 (98.01%) gezond zijn. Wanneer voor al deze ondernemingen de paydex 

inanciële onafhankelijkheid gecombineerd worden, levert dit de volgende resultaten op (tabel 

Alle parameters zijn berekend op basis van gegevens van het laatst beschikbare 
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54.7%
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Tabel 3.41 en figuur 3.35 tonen duidelijk aan dat er een significant verschil is tussen falende en gezonde 

ondernemingen op basis van de financiële onafhankelijkheid en de paydex. Vooral bij de 

ondernemingen met een paydex kleiner dan 50 of groter dan 70 is er een groot verschil tussen falende 

en gezonde ondernemingen. 54.7% van de gezonde ondernemingen heeft een paydex groter dan 70 en 

een positieve financiële onafhankelijkheid. Dit wil zeggen dat 54.7% van de gezonde ondernemingen 

met een paydex groter dan 70 ook een positief eigen vermogen hebben. Een positief eigen vermogen 

heeft dus zeker een invloed op het uitstekende betalingsgedrag van ondernemingen.  

 

Het is ook opnieuw duidelijk dat een groot percentage van de failliete ondernemingen een lage paydex 

hebben. Het percentage falende ondernemingen met een negatieve financiële onafhankelijkheid is 

echter ongeveer gelijk aan het percentage met een positieve financiële onafhankelijkheid. Dit toont dan 

weer aan dat er toch geen eenduidig verband bestaat tussen de financiële onafhankelijkheid en de 

paydex van ondernemingen  

 

In de zone van de paydex tussen 50 en 70 bevinden zich ongeveer evenveel falende als gezonde 

ondernemingen. Er is dus opnieuw een tamelijk grote overlap zone waar geen onderscheid kan 

vastgesteld worden tussen falende en gezonde ondernemingen. 

3.10.6 Netto rendabiliteit van de activa en paydex 

 

De netto rendabiliteit van de activa wordt ook de rendabiliteit van de investeringen genoemd en geeft 

met andere woorden een beeld van de rendabiliteit die een bedrijf uit zijn investeringen haalt. De netto 

rendabiliteit van de activa is de verhouding van de netto winst (verlies) tot de activa. Een negatieve 

waarde zal dus wijzen op een verlies terwijl een positieve waarde staat voor winst. Hoe hoger de 

positieve waarde, hoe hoger de rendabiliteit uit de investeringen voor een bedrijf. Voor meer informatie 

over de netto rendabiliteit van de activa wordt verwezen naar paragraaf 3.6.3. 

 

De paydex is, zoals reeds meerdere malen vermeld in deze Masterproef, een getal dat het 

betalingsgedrag van een onderneming weerspiegelt. Hoe lager dit cijfer, hoe slechter het 

betalingsgedrag van een onderneming is. Voor verdere informatie en definities in verband met de 

paydex wordt verwezen naar hoofdstuk 1. 

 

Om een bijkomend onderscheid te maken tussen de failliete en de gezonde bedrijven worden de netto 

rendabiliteit van de activa en de paydex met elkaar gecombineerd. De resultaten van deze combinatie 

worden weergegeven in tabel 3.42. 

 

Netto rendabiliteit 

van de activa (Ra) 

Paydex 

<50 50-60 60-70 >70 

Aantal [-] 

Failliet <0 529 258 467 243 

2393 >0 324 145 291 136 

Gezond <0 3632 3968 7718 18071 

99497 >0 3751 5310 14129 42918 

    Aantal [%] 

Failliet 
<0 22.1% 10.8% 19.5% 10.2% 

>0 13.5% 6.1% 12.2% 5.7% 

Gezond 
<0 3.7% 4.0% 7.8% 18.2% 

>0 3.8% 5.3% 14.2% 43.1% 
Tabel 3.42: Netto rendabiliteit van de activa vs. Paydex 
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Figuur 3.36 geeft voor verschillende groepen van de p

(onderverdeeld in de failliete bedrijven met positieve en de 

percentage gezonde bedrijven (onderverdeeld in de gezonde bedrijven met positieve en de gezonde 

bedrijven met negatieve Ra) weer. 

 

Figuur 3.36

 

Figuur 3.36 en tabel 3.42 tonen aan dat de groep met een p

bedrijven bestaat. Dit is logisch aangezien reed

groot risico op faillissement geeft. Het percentage failliete bedrijven met een Ra<0 (verlies) is groter dan 

het percentage bedrijven met een Ra>0 (winst). Dit ligt voor de hand aangezien de failliete bedrijven 

met verlies hun facturen niet meer kunnen betalen en daarom ook 

slechtste paydex-score. De failliete bedrijven met winst, die deel uitmaken v

slechtste paydex-score, hebben waarschijnlijk maar een hele kleine winst gemaakt of hebben de vorige 

jaren zoveel verlies geleden waardoor hun winst dit jaar niet meer mocht baten en deze bedrijven toch 

gingen falen. In de groep met een p

gemaakt. Dit is logisch aangezien de p

bedraagt. De groep 50-60 heeft dus nog een groter risico dan gemiddeld om te falen waardoor het 

percentage failliete bedrijven ook hier het hoogst is. De percentages failliete bedrijven zijn wel al minder 

hoog als bij de groep met een score l

paydex-score die hoger is dan 70 lopen het minste risico om failliet te gaan. Het is dan ook logisch dat in 

deze groep het percentage gezonde bedrijven het hoogst is en dat het percentage gezon

met winst hoger is dan het percentage gezonde bedrijven met verlies. Het feit dat in deze groep het 

percentage failliete bedrijven met verlies groter is dan het percentage failliete bedrijven met winst is te 

verklaren door het feit dat er in het algemeen veel meer failliete bedrijven zijn met verlies dan met 

winst. De groep met een score van 60

dan ook opmerkelijk dat het grootste percentage bedrijven in deze groep de failliete 

verlies zijn. Dit is mogelijks te verklaren door het feit dat deze bedrijven hun facturen zo vroeg mogelijk 

wilden betalen. Hierdoor maakten ze waarschijnlijk te veel verlies waardoor deze bedrijven zijn gaan 
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r verschillende groepen van de paydex het percentage failliete bedrijven 

in de failliete bedrijven met positieve en de failliete bedrijven met negatieve Ra) en het 

percentage gezonde bedrijven (onderverdeeld in de gezonde bedrijven met positieve en de gezonde 

36: Netto rendabiliteit van de activa vs. Paydex 

aan dat de groep met een paydex kleiner dan 50 grotendeels uit failliete 

bedrijven bestaat. Dit is logisch aangezien reeds vroeger werd vermeld dat een paydex-score van 50 een 

llissement geeft. Het percentage failliete bedrijven met een Ra<0 (verlies) is groter dan 

het percentage bedrijven met een Ra>0 (winst). Dit ligt voor de hand aangezien de failliete bedrijven 

met verlies hun facturen niet meer kunnen betalen en daarom ook de grootste groep vormen bij de 

score. De failliete bedrijven met winst, die deel uitmaken van deze groep met de 

score, hebben waarschijnlijk maar een hele kleine winst gemaakt of hebben de vorige 

den waardoor hun winst dit jaar niet meer mocht baten en deze bedrijven toch 

gen falen. In de groep met een paydex-score van 50-60 kunnen dezelfde vaststellingen worden 

t. Dit is logisch aangezien de paydex-score voor een gemiddeld risico ongeveer

60 heeft dus nog een groter risico dan gemiddeld om te falen waardoor het 

percentage failliete bedrijven ook hier het hoogst is. De percentages failliete bedrijven zijn wel al minder 

hoog als bij de groep met een score lager dan 50 door het betere betalingsgedrag. Bedrijven met een 

score die hoger is dan 70 lopen het minste risico om failliet te gaan. Het is dan ook logisch dat in 

deze groep het percentage gezonde bedrijven het hoogst is en dat het percentage gezon

met winst hoger is dan het percentage gezonde bedrijven met verlies. Het feit dat in deze groep het 

percentage failliete bedrijven met verlies groter is dan het percentage failliete bedrijven met winst is te 

et algemeen veel meer failliete bedrijven zijn met verlies dan met 

winst. De groep met een score van 60-70 wijst op een score die iets beter is dan het gemiddelde. Het is 

dan ook opmerkelijk dat het grootste percentage bedrijven in deze groep de failliete 

verlies zijn. Dit is mogelijks te verklaren door het feit dat deze bedrijven hun facturen zo vroeg mogelijk 

wilden betalen. Hierdoor maakten ze waarschijnlijk te veel verlies waardoor deze bedrijven zijn gaan 
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llissement geeft. Het percentage failliete bedrijven met een Ra<0 (verlies) is groter dan 

het percentage bedrijven met een Ra>0 (winst). Dit ligt voor de hand aangezien de failliete bedrijven 

de grootste groep vormen bij de 

an deze groep met de 

score, hebben waarschijnlijk maar een hele kleine winst gemaakt of hebben de vorige 

den waardoor hun winst dit jaar niet meer mocht baten en deze bedrijven toch 

zelfde vaststellingen worden 

ongeveer de waarde 60 

60 heeft dus nog een groter risico dan gemiddeld om te falen waardoor het 

percentage failliete bedrijven ook hier het hoogst is. De percentages failliete bedrijven zijn wel al minder 

Bedrijven met een 

score die hoger is dan 70 lopen het minste risico om failliet te gaan. Het is dan ook logisch dat in 

deze groep het percentage gezonde bedrijven het hoogst is en dat het percentage gezonde bedrijven 

met winst hoger is dan het percentage gezonde bedrijven met verlies. Het feit dat in deze groep het 

percentage failliete bedrijven met verlies groter is dan het percentage failliete bedrijven met winst is te 

et algemeen veel meer failliete bedrijven zijn met verlies dan met 

70 wijst op een score die iets beter is dan het gemiddelde. Het is 

dan ook opmerkelijk dat het grootste percentage bedrijven in deze groep de failliete bedrijven met 

verlies zijn. Dit is mogelijks te verklaren door het feit dat deze bedrijven hun facturen zo vroeg mogelijk 

wilden betalen. Hierdoor maakten ze waarschijnlijk te veel verlies waardoor deze bedrijven zijn gaan 

>70

18.2%

43.1%
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falen. Een andere gedeeltelijke verklaring kan zijn dat de failliete bedrijven in deze groep veeleer een 

paydex-score hebben die aanleunt bij een waarde van 60 dan bij een waarde van 70 en vice versa voor 

de gezonde bedrijven. Het percentage failliete bedrijven met winst is in deze groep groter dan het 

percentage gezonde bedrijven met verlies. Dit kan te verklaren zijn doordat de failliete bedrijven maar 

een hele kleine winst maakten en de gezonde bedrijven maar een heel klein verlies. Ook het feit dat de 

gezonde bedrijven met verlies slechts een klein percentage vormen van het totaal aantal gezonde 

bedrijven kan hiervoor een verklaring zijn. 
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3.11 Falingspredictiemodel van Altman 

 

In de onderzochte dataset is telkens gegeven of de betreffende onderneming failliet is of niet. Nu kan de 

vraag gesteld worden of deze faling kan voorspeld worden met een falingspredictiemodel of als een 

bepaald predictiemodel correcte resultaten levert voor de dataset. Er zijn heel wat wetenschappelijke 

modellen terug te vinden in de literatuur, meestal worden verschillende financiële ratio’s 

samengebracht in een model waaruit dan één cijfer voortvloeit. 

 

Een model dat eenvoudig kan toegepast worden, is het predictiemodel van Altman. Dit model bestaat 

uit vijf financiële ratio’s waaraan bepaalde gewichten toegekend worden: 

 

 

activa

omzet

activa

aandelenemarktwaard
*6.0

activa

winst
*3.3

activa

reserves
*4.1

activa

pbedrijfskaNetto
*2.1Z +








+







+







+






 −
=  

 

(3.17) 

 

De Z-waarde kan onderverdeeld worden in 3 zones: 

• Kleiner dan 1.81: Dit wijst op een naderend faillissement 

• Tussen 1.81 en 2.99: Onwetendheid (grijze zone) 

• Groter dan 2.99: Financieel gezonde ondernemingen 

 

Hoe hoger de Z-score, hoe kleiner de kans op faillissement volgens Altman.  

 

Bovenstaande empirische formule van Altman kan nu worden getest op een nieuwe dataset (D&B). De 

formule is berekend met gegevens van het laatste, voorlaatste en derdelaatste boekjaar (tabel 3.43). 

Voor elk jaar zijn er in totaal ongeveer 700 failliete en 50000 niet-failliete ondernemingen. 

 

Opm.: Er zijn geen gegevens beschikbaar over de marktwaarde van de aandelen. Deze ratio is niet 

meegenomen in de berekening van formule 3.17.  

 

  

Altman 

Z<1.81 1.81<Z<2.99 Z>2.99 Totaal 

Laatste 

boekjaar 

Failliet 
393 162 214 769 

51.1% 21.1% 27.8% 100.0% 

Niet Failliet 
25329 13876 13449 52654 

48.1% 26.4% 25.5% 100.0% 

2de 

laatste 

boekjaar 

Failliet 
350 177 220 747 

46.9% 23.7% 29.5% 100.0% 

Niet Failliet 
23542 14459 14528 52529 

44.8% 27.5% 27.7% 100.0% 

3de 

laatste 

boekjaar 

Failliet 
334 180 214 728 

45.9% 24.7% 29.4% 100.0% 

Niet Failliet 
23467 15107 14631 53205 

44.1% 28.4% 27.5% 100.0% 
Tabel 3.43: Aantal faillissementen volgens Altman 

 

Bij alle boekjaren zijn de percentages tussen falende en gezonde ondernemingen ongeveer hetzelfde, 

dit wijst erop dat de formule van Altman geen onderscheid kan maken tussen falende en gezonde 

ondernemingen in deze steekproef.  
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Op basis van gegevens van het laatste boekjaar heeft 51.1% van de falende ondernemingen een Z-score 

kleiner dan 1.81. Dit wil zeggen dat de formule van Altman voor 51.1% van de ondernemingen een 

correcte voorspelling gemaakt heeft. Echter 48.1% van de gezonde ondernemingen heeft ook een Z-

score kleiner dan 1.81. Volgens Altman zouden dus 48.1% van die gezonde ondernemingen ook failliet 

moeten zijn, wat niet het geval is. 

 

Er moet echter wel opgemerkt worden dat er slechts gegevens beschikbaar zijn over faillissementen tot 

en met 31 oktober 2011. Het kan dus voorvallen dat er van die 48.1% gezonde bedrijven met een Z-

score kleiner dan 1.81 nog failliet gaan in de nabije toekomst. Heel veel kan dit percentage echter niet 

meer dalen. 
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3.12 Falingspredictiemodel 

3.12.1 Algemeen 

 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat het falingspredictiemodel van Altman geen goede resultaten levert 

voor de dataset van D&B. Met dit model kan er geen behoorlijk onderscheid gemaakt worden tussen 

falende en gezonde ondernemingen in deze steekproef. Bijna volledig in analogie met de methode van 

Altman wordt er nu getracht om een eigen falingspredictiemodel op te stellen die bevredigende 

resultaten geeft voor de dataset van D&B.  

 

Door de grote hoeveelheid parameters in de dataset is ervoor gekozen om twee 

falingspredictiemodellen op te stellen. De coëfficiënten en afkappunten van elk falingspredictiemodel 

zijn berekend met behulp van Excel en SPSS. De falingspredictiemodellen zijn telkens opgesteld volgens 

twee verschillende methodes. Deze methodes en werkwijzen in SPSS worden in een volgende stap kort 

besproken. Voor de exacte theorie van beide methodes wordt er verwezen naar de desbetreffende 

literatuur. 

3.12.2 Theoretisch 

 

Logistische regressie: 

 

Voor elk model wordt in de eerste stap een formule vooropgesteld zoals formule 3.17. Deze formule 

bestaat uit een aantal variabelen (paydex, EV/TV,…) en een aantal coëfficiënten (a,b,…). Voor al de 

beschikbare ondernemingen worden deze variabelen opgenomen in Excel en getransporteerd naar 

SPSS. Daarna worden alle variabelen aangepast tot ze allemaal een corresponderende eenheid hebben. 

 

In een volgende stap wordt logistische regressie toegepast. Er wordt hier voor deze regressie methode 

gekozen omdat op die manier een binair afhankelijke variabele kan voorspeld worden op basis van een 

aantal gekende variabelen. De algemene logistische functie ziet er als volgt uit: 

 
X

e1

1
)X(f

−+
=  

 

     ( 3.18 )

  

Met X: 

 
kk3322110 x*...x*x*x*X β++β+β+β+β=  ( 3.19 ) 

 

Bovenstaande formule is analoog met bijvoorbeeld formule 3.17. De β-coëfficiënten zijn analoog aan de 

coëfficiënten a,b,c,d en β0 is gelijk aan nul. De x-variabelen uit bovenstaande formule zijn gelijk aan alle 

gekende variabelen (paydex, EV/TV,…). Met behulp van het software programma SPSS kunnen de β-

coëfficiënten berekend worden door de functie “Binary Logistic” toe te passen. Als binair afhankelijk 

variabele wordt er daar gekozen voor de informatie in verband met de faling van een onderneming. In 

de dataset wordt faling namelijk weergegeven door ‘1’ en een gezonde onderneming krijgt de code ‘0’. 

Daarnaast worden ook alle variabelen vermeld bij “covariates” en wordt de constante (β0) op nul gezet. 

SPSS maakt dan op basis van alle bovenstaande gegegevens een schatting van alle β-coëfficiënten. Voor 

de uitgebreide theoretische achtergrond van hoe deze β-coëfficiënten exact berekend worden, wordt er 

verwezen naar gespecialiseerde literatuur. 

 

Met de geschatte β-coëfficiënten kan de X-waarde berekend worden voor elke onderneming. Deze X-

waarde kan dan omgerekend worden naar een f(X)-waarde die telkens tussen 0 en 1 ligt. Daarna wordt 

het afkappunt bepaald tussen falende en gezonde ondernemingen waarbij het kleinste foutpercentage 

optreed. Aangezien f(X) de kans op falen van een onderneming is, moeten er zoveel mogelijk falende 

ondernemingen boven het afkappunt liggen en zoveel mogelijk gezonde ondernemingen onder het 
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afkappunt. Het afkappunt met het laagste aantal fouten wordt dus bekomen door ervoor te zorgen dat 

er zo weinig mogelijk falende ondernemingen onder het afkappunt en zo weinig mogelijk gezonde 

ondernemingen boven het afkappunt liggen. 

 

Discriminant Analyse: 

 

Naast de logistische regressie methode kunnen de β-coëfficiënten ook geschat worden met behulp van 

de discriminant analyse. Er is voor twee redenen gebruik gemaakt van deze methode, enerzijds omdat 

het model van Altman ook gebaseerd is op deze methode en anderzijds omdat de discriminant analyse 

in sommige gevallen tot betere resultaten leidt. Het grote verschil met de regressie methode is dat men 

bij de discriminant analyse ervan uitgaat dat de onafhankelijk variabelen normaal verdeeld zijn.  

 

De input van de variabelen gebeurd op exact dezelfde wijze als bij de regressie methode. Met de functie 

“discriminant” in SPSS kan er dan opnieuw een schatting gemaakt worden van de β-coëfficiënten. Net 

zoals bij de regressie methode is de afhankelijke variabele het falen (1) of gezond (0) blijven van de 

ondernemingen en zijn de onafhankelijke variabelen allemaal gegeven. De achterliggende theorie in 

verband met de bepaling van de β-coëfficiënten valt buiten de doelstelling van deze Masterproef en is 

terug te vinden in meer gespecialiseerde literatuur.  

 

Het beste afkappunt wordt op dezelfde manier bepaald als bij de regressie methode. Het enige verschil 

is dat er niet meer omgerekend moet worden naar een logistische functie f(X), maar er kan rechtstreeks 

gewerkt worden met de X-waarde. 

3.12.3 Modellen 

 

Model A: 

 

Voor het eerste model is er gebruik gemaakt van een zestal parameters uit de dataset van D&B, namelijk 

paydex, eigen vermogen, totaal vermogen, reserves, overgedragen resultaat en winst. Deze parameters 

zijn zo gekozen omdat deze individueel tot het grootste onderscheid leidden tussen falende en gezonde 

ondernemingen (zie voorgaande paragrafen). Dit resulteert in onderstaande formule met vier 

variabelen: 

 

 

TV

winst
*d

TV

resultaatenovergedragreserves
*c

TV

EV
*bPaydex*aX +

+
++=  

 

( 3.20 )

  

In de eerste methode worden de β-coëfficiënten berekend met de logistische regressie methode. De 

geschatte β-coëfficiënten en de significantie zijn weergegeven in tabel 3.44.  

  

  a b c d 

Coëfficiënt -6.253 0 0 0 

p-waarde 0 0.746 0.92 0.937 

Tabel 3.44: β-coëfficiënten model A (regressie) 

 

Uit tabel 3.44 blijkt enkel de paydex een significant onderscheid te kunnen maken tussen falende en 

gezonde ondernemingen. Alle andere β-coëfficiënten zijn gelijk aan 0 en hebben een p-waarde groter 

dan 0.05, wat erop wijst dat ze geen significante invloed uitoefenen in het model. Met de geschatte β-

coëfficiënten kan formule 3.20 herleidt worden tot een formule voor het falingspredictiemodel: 

 

 Paydex*253.6X −=  

 

( 3.21 ) 
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Met formule 3.21 kan er nu geanalyseerd worden hoeveel falende ondernemingen effectief boven een 

bepaald afkappunt liggen en hoeveel gezonde ondernemingen onder het afkappunt liggen. De manier 

waarop dit gebeurd werd reeds vermeld in paragraaf 3.12.2. De resultaten zijn weergegeven in tabel 

3.45. 

 

  Aantal [-] Aantal [%] 

  Kleiner dan Groter dan   Kleiner dan Groter dan 

  1.60% 1.60% totaal 1.60% 1.60% 

Falend 501 1509 2010 24.9% 75.1% 

Gezond 70577 28903 99480 70.9% 29.1% 

totaal     101490     

Tabel 3.45: Resultaten model A (regressie) 

 

Het afkappunt met het kleinste foutpercentage ligt op 1.60%. Dit is het afkappunt in de logistische 

vergelijking f(X). Het afkappunt in de vergelijking X wordt als volgt berekend: 

 

 
12.41

%60.1

1
ln1

)X(f

1
lnX −=








−−=








−−=  

 

( 3.22 )

  

 

Uit tabel 3.45 volgt dat 75.1% van de falende ondernemingen boven het afkappunt van 1.6% ligt en 

70.9% van de gezonde ondernemingen ligt onder dit afkappunt.  

 

Stel nu dat in de dataset van D&B de informatie in verband met falende (1) of gezonde (0) 

ondernemingen niet beschikbaar is en het falingspredictiemodel met formule 3.21 wordt toegepast dan 

worden volgende resultaten bekomen: 75.1% van de falende ondernemingen zouden effectief 

gedetecteerd worden als falend terwijl 24.9% van de falende ondernemingen door formule 3.21 als 

gezond zouden beschouwd worden. Omgekeerd zou 70.9% van de gezonde ondernemingen door 

formule 3.21 effectief als gezond beschouwd worden terwijl 29.2% van de gezonde ondernemingen als 

falend zou gedetecteerd worden. Dit laatste kan nog verklaard worden door het feit dat sommige van de 

gezonde ondernemingen misschien in de toekomst nog failliet zullen gaan. Het grootste probleem ligt 

echter bij de 24.9% van de effectief gefaalde ondernemingen die door formule 3.21 als gezond 

beschouwd worden. 

 

De tweede methode, op basis van de discriminant analyse, leidt tot volgende resultaten voor de β-

coëfficiënten (tabel 3.46). 

 

  a b c d 

Coëfficiënt 1 0.011 -0.023 -0.021 

Tabel 3.46: β-coëfficiënten model A (discriminant analyse) 

 

Opnieuw blijkt de paydex de meeste significante parameter te zijn. De invloed van de andere 

parameters op de uitkomst van het model is 50 tot 100 keer kleiner dan de invloed van de paydex, maar 

niet 0 zoals bij de vorige methode. Met de gegevens van tabel 3.46 kan volgende formule opgesteld 

worden voor het falingspredictiemodel: 

 

 

TV

winst
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( 3.23 ) 
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Op dezelfde manier als bij de logistische regressiemethode wordt het beste afkappunt bepaald en 

daardoor liggen ook de percentages van de falende en gezonde ondernemingen vast (tabel 3.47). 

 

  Aantal [-]   Aantal [%] 

  Kleiner dan Groter dan   Kleiner dan Groter dan 

  0.66 0.66 totaal 0.66 0.66 

Falend 549 1461 2010 27.3% 72.7% 

Gezond 69882 29598 99480 70.2% 29.8% 

totaal     101490     

Tabel 3.47: Resultaten model A (discriminant analyse) 

 

Uit tabel 3.47 volgt dat 72.7% van de falende ondernemingen door formule 3.23 effectief als falend 

zullen beschouwd worden, echter 27.3% van de falende ondernemingen glippen door de mazen van het 

net en worden als gezond beschouwd. 

 

Als tabel 3.45 en 3.47 met elkaar vergeleken worden, blijkt de logistische regressie methode tot iets 

betere resultaten te leiden. Er is echter nog steeds 24.9% van de falende ondernemingen die als gezond 

beschouwd wordt. Als dit al het geval is bij de steekproef waarop het model gebaseerd is, kan de vraag 

gesteld worden of dit falingspredictiemodel wel bruikbaar zal zijn bij andere steekproeven. Daarom 

wordt er naast model A getracht een beter model op te stellen, namelijk onderstaand model B. 

 

Model B: 

 

Model B is op exact dezelfde wijze opgesteld als het vorige model A. In dit model wordt gebruik gemaakt 

van een vijftal parameters uit de dataset van D&B. De parameters reserves en overgedragen resultaat 

uit model A zijn verwijderd en vervangen door de omzet.  Dit leidt tot onderstaande formule: 

 

 

TV

omzet
*d

TV

winst
*c

TV

EV
*bPaydex*aX +++=  

 

 

( 3.24 ) 

De β-coëfficiënten worden in een eerste stap opnieuw berekend volgens de logistische regressie 

methode. De geschatte β-coëfficiënten en de significantie zijn weergegeven in tabel 3.48.  

 

  a b c d 

Coëfficiënt -6.511 0.004 -0.016 0.011 

p-waarde 0 0.603 0.585 0.347 

Tabel 3.48: β-coëfficiënten model B (regressie) 

 

Zoals bij model A blijkt opnieuw de paydex voor de grootste invloed te zorgen in het model. Het grote 

verschil met model A is dat de andere parameters nu wel een rol spelen. De invloed is echter zeer 

beperkt aangezien de β’s ongeveer 600 keer kleiner zijn dan de β van de paydex en omdat de p-waarde 

boven 0.05 ligt. Met de geschatte β-coëfficiënten kan formule 3.24 herleidt worden tot een formule 

voor het falingspredictiemodel: 

 

TV

omzet
*011.0

TV

winst
*016.0

TV

EV
*004.0Paydex*511.6X +−+−=  

 

 

( 3.25 ) 

Met formule 3.25 kan er nu geanalyseerd worden hoeveel falende ondernemingen effectief boven een 

bepaald afkappunt liggen en hoeveel gezonde ondernemingen onder het afkappunt liggen. De manier 

waarop dit gebeurd werd reeds vermeld in paragraaf 3.12.2. De resultaten zijn weergegeven in tabel 

3.49. 
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  Aantal [-] Aantal [%] 

  kleiner dan groter dan   kleiner dan groter dan 

  1.42% 1.42% totaal 1.42% 1.42% 

Falend 138 423 561 24.6% 75.4% 

Gezond 21406 8456 29862 71.7% 28.3% 

totaal     30423     

Tabel 3.49: Resultaten model B (regressie) 

 

Het afkappunt met het kleinste foutpercentage ligt op 1.42%. Dit is het afkappunt in de logistische 

vergelijking f(X). Het afkappunt in de vergelijking X wordt als volgt berekend: 
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( 3.26 ) 

Uit tabel 3.49 volgt dat 75.4% van de falende ondernemingen boven het afkappunt van 1.42% ligt en 

71.7% van de gezonde ondernemingen ligt onder dit afkappunt.  

 

Indien de percentages boven en onder het afkappunt nu vergeleken worden met deze van tabel 3.45 in 

model A, dan blijkt dat er geen grote verschillen optreden. Opnieuw ongeveer 75% van de falende 

ondernemingen worden effectief als falend beschouwd met als resultaat dat er opnieuw ongeveer 25% 

van de effectief gefaalde ondernemingen als gezond beschouwd worden.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat er opnieuw bedenkingen gemaakt kunnen worden indien dit 

falingspredictiemodel zou gebruikt worden op een andere steekproef. Daarom wordt op model B ook 

nog eens de discriminant analyse toegepast. Deze methode leidt tot volgende resultaten voor de β-

coëfficiënten (tabel 3.50). 

 

  a b c d 

Coëfficiënt 0.993 -0.04 0.055 -0.07 

Tabel 3.50: β-coëfficiënten model B (discriminant analyse) 

 

Opnieuw blijkt de paydex de meeste significante parameter te zijn. De invloed van de andere 

parameters is, in vergelijking met model A, wel gestegen. Met de gegevens van tabel 3.50 kan de 

volgende formule opgesteld worden voor het falingspredictiemodel: 

 

 

TV

omzet
*07.0

TV

winst
*055.0

TV

EV
*04.0Paydex*993.0X −+−=  

 

( 3.27 ) 

 

Op dezelfde manier als bij de logistische regressiemethode wordt het beste afkappunt bepaald en 

daardoor liggen ook de percentages van de falende en gezonde ondernemingen opnieuw vast (tabel 

3.51). 

 

  Aantal [-] Aantal [%] 

  kleiner dan groter dan   kleiner dan groter dan 

  0.64 0.64 totaal 0.64 0.64 

Falend 136 425 561 24.2% 75.8% 

Gezond 20963 8899 29862 70.2% 29.8% 

totaal     30423     

Tabel 3.51: Resultaten model B (discriminant analyse) 
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De resultaten zijn, net zoals bij de regressie methode, iets beter dan bij model A. Bij model B wordt 

75.8% van de falende ondernemingen effectief als falend aanzien door het falingspredictiemodel. Blijft 

echter het probleem dat 24.2% van de effectief gefaalde ondernemingen als gezond beschouwd 

worden. Daarnaast zijn er ook 29.8% van de gezonde ondernemingen die door het model als falend 

gedetecteerd worden.  

 

Bovenstaande twee problemen leiden tot het feit dat er zeker vragen moeten gesteld worden bij de 

praktische bruikbaarheid van deze modellen. Bij al de opgestelde falingspredictieformules zijn er telkens 

grote percentages van de ondernemingen die niet voldoen aan de gewenste criteria. Indien de 

opgestelde formules zouden getest worden op een compleet andere dataset, waarvan ook geweten is of 

de ondernemingen reeds failliet zijn of niet, zou dit kunnen leiden tot nog grotere, onaanvaardbare 

foutenpercentages. 

 

Bij alle modellen kan er ook duidelijk vastgesteld worden dat de coëfficiënt van de paydex merkelijk 

groter is dan de coëfficiënten van de andere parameters. Enkel op basis van de paydex kan ook 

ongeveer 70% van de falende en gezonde ondernemingen correct geclassificeerd worden. Alle andere 

parameters samen zorgen dus voor een verbetering van het model van slechts enkele procenten.  
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Besluit 
 

Bij de analyse van de evolutie van het aantal faillissementen tussen 2001 en 2011 werd een procentuele 

stijging vastgesteld van het aantal falende ondernemingen, zowel in globaal België als in de gewesten 

(Vlaams, Brussels Hoofdstedelijk en Waals) afzonderlijk. Het falen van een onderneming is afhankelijk 

van tal van verschillende factoren. Een studie naar de oorzaken van dit stijgende aantal faillissementen 

was dus broodnodig. Naar aanleiding van de titel van deze Masterproef (“Onderzoek naar de 

karakteristieken van falende ondernemingen”), werd dan ook op zoek gegaan naar gegevens van 

ondernemingen om analyses uit te voeren op standaardparameters, ratio’s en combinaties van ratio’s. 

Voor een klein deel van de analyses werd gebruik gemaakt van gegevens verkregen door de Federale 

Overheidsdienst (FOD). Voor de overige analyses werd een dataset ter beschikking gesteld door de firma 

D&B. 

 

Naast een vragenlijst als diagnose-instrument om de financiële gezondheid van een onderneming te 

bepalen, bestaan er ook verschillende gezondheidsmeters. Eén daarvan is bijvoorbeeld de FiTo-meter 

van Graydon. Deze werd in deze Masterproef niet behandeld door het feit dat niet alle nodige 

parameters bepaald konden worden met de gegevens uit de verkregen dataset. Ook D&B heeft een 

aantal verschillende gezondheidsmeters. Zo bepaalt het voor de bedrijven binnen haar database een 

Faillissementscore, een Betalingsscore (Paydex) en een D&B-rating op basis van de verkregen gegevens 

van haar klanten. De dataset, die voor deze Masterproef werd ter beschikking gesteld, bevatte van deze 

gezondheidsmeters enkel de paydex. Doch werd door de auteurs van dit schrijven, op basis van de 

andere gegevens binnen de dataset, een soort van rating bepaald. Ook tal van andere 

standaardparameters, ratio’s en combinaties van ratio’s werden geanalyseerd. Hierna volgt een kort 

overzicht van de uitgevoerde analyses en hun resultaten. 

 

Om de faillissementen per sector te onderzoeken werden zowel gegevens van de Federale 

Overheidsdienst Economie als van D&B gebruikt. De gegevens van FOD gaan over de periode 2001-

2011, terwijl de gegevens van D&B gaan over het laatste boekjaar. Volgens de gegevens van FOD heeft 

het grootste aantal faillissementen zich voorgedaan in de sector “Groot- en detailhandel” en in de sector 

“reparatie van auto’s en motorfietsen”. De grootste stijging deed zich dan weer voor in de sectoren 

“Bouwnijverheid” en “Verschaffen van accommodatie en maaltijden”. Op basis van de dataset van D&B 

zijn er procentueel het meeste faillissementen vast te stellen in de sector “Communicatie” en de sector 

“Horeca”. Ook de sectoren “Goederentransport en opslag”, “Transport via pijpleiding”, “Kleinhandel 

voedingswaren” en “Persoonlijke diensten” hebben een falingspercentage dat hoger ligt of het 

gemiddelde. 

 

Bij de analyse van de standaardparameter “ouderdom” van de ondernemingen, werd duidelijk dat de 

gevaarlijkste periode om failliet te gaan is wanneer een bedrijf tussen de 2 en de 5 jaar bestaat. Zo is 

41% van de falende ondernemingen in de dataset failliet gegaan voor hun vijfde verjaardag. Qua 

rechtsvorm kan algemeen gesteld worden dat meer BVBA’s dan nv’s failliet gaan en bij het onderzoeken 

van de netto winst (verlies) van de ondernemingen werd logischerwijze vastgesteld dat de bedrijven die 

het meeste verlies lijden, het meeste kans maken op een faillissement. 

 

Voorts kan ook worden besloten dat in zake omzet niet de grootste, ook niet de kleinste, maar de 

middelgrootste bedrijven de meeste kans hebben om failliet te gaan. Deze bedrijven hebben een omzet 

van 10 duizend tot 100 duizend euro. De failliete bedrijven hebben algemeen ook een veel lagere omzet 

dan de gezonde en over hun laatste boekjaren daalt de omzet van de falende ondernemingen enorm. 

 

Wat de standaardparameters betreft kan tenslotte nog worden vastgesteld dat de helft van de failliete 

bedrijven een negatieve cashflow hebben, waardoor er geen vreemd vermogen kan worden afgelost uit 

de cashflow. 
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Eén van de solvabiliteitsratio’s is de algemene graad van financiële onafhankelijkheid. Zo hebben ± 40% 

van de falende ondernemingen een negatieve graad van financiële onafhankelijkheid. Dit betekent dat 

hun schulden meer dan 100% deel uitmaken van hun totale vermogen waardoor er dus een negatief 

eigen vermogen ontstaat. Ondernemingen in deze situatie hebben alzo een groot financieel risico. 

Ongeveer één vijfde van de failliete bedrijven heeft een negatieve Lange Termijn schuldgraad (%), wat 

niet verwonderlijk is aangezien ook de grootste kans op faillissement voorkomt bij een negatieve Lange 

Termijn schuldgraad (%). Ook een negatieve Lange Termijn schuldgraad (getal) levert de grootste kans 

op falen. Een negatieve waarde voor deze beide solvabiliteitsratio’s wijst immers op een negatief eigen 

vermogen van de onderneming. 

Een volgende solvabiliteitsratio is de zelffinancieringsgraad. Ongeveer 60% van de failliete 

ondernemingen heeft een zelffinancieringsgraad die kleiner is dan 0. Dit betekent dat zelfs de reserves 

van deze bedrijven onvoldoende groot zijn om het overgedragen verlies te overtreffen. 

Zo’n 80% van de falende bedrijven hebben een dekkingsratio die kleiner is dan 1, wat wil zeggen dat ze 

andere bronnen dan de cashflow moeten aanspreken om hun schulden te kunnen aflossen. De grootste 

kans op faillissement is bij een negatieve dekkingsratio, wat wijst op een negatieve cashflow. Een 

negatieve cashflow betekent immers dat er in een bepaalde periode meer geld uit het bedrijf is gegaan 

dan dat er is in gekomen. De cashflow wordt gebruikt om de rekeningen te betalen dus indien men met 

een negatieve cashflow zit wordt het betalen van deze rekeningen almaar moeilijker. Ook een negatieve 

omgekeerde dekkingsratio wijst op een negatieve cashflow. De omgekeerde dekkingsratio geeft het 

aantal jaren weer die nodig zijn om de lange termijnschuld af te lossen. Zo komen er ook heel wat 

failliete ondernemingen voor met een grote waarde voor de omgekeerde dekkingsratio, wat wijst op 

een groot aantal jaren tegen dat de schulden kunnen worden afgelost waardoor de kans op faillissement 

vergroot. 

Algemeen kan gesteld worden dat de grootste kans op falen voorkomt wanneer een onderneming 

negatieve solvabiliteitratio’s heeft of een grote waarde voor de omgekeerde dekkingsratio. 

 

Bij de liquiditeitratio’s gaf enkel de nettokasratio een duidelijk onderscheid tussen de falende en de 

gezonde ondernemingen. Zo heeft ± 85% van de failliete bedrijven een nettokasratio die kleiner is dan 0. 

Dit betekent dat voor deze ondernemingen de financiële schulden op minsten 1 jaar groter zijn dan de 

som van de geldbeleggingen en de liquide middelen. 

 

Uit onderzoek naar de bruto rendabiliteit van het eigen vermogen blijkt dat 42.9% van de falende 

ondernemingen een negatief eigen vermogen heeft en ± 13% een negatieve ratio. Een negatieve ratio 

wijst er in dit geval op dat deze bedrijven geen mogelijkheid hebben tot zelffinanciering. 

Een tweede rendabiliteitratio is de netto rendabiliteit van de activa. Bij deze ratio heeft ongeveer 60% 

van de failliete ondernemingen een negatieve waarde, waaruit blijkt dat ze verlies geleden hebben met 

hun investeringen. 

Tenslotte hebben ± 50% van de falende bedrijven een negatieve net sales margin wat betekent dat deze 

ondernemingen een negatief bedrijfsresultaat halen uit hun verkoop. 

Algemeen kan gesteld worden dat de grootste kans op falen voorkomt bij de ondernemingen met 

negatieve rendabiliteitsratio’s. 

 

De studie van het betalingsgedrag van de ondernemingen leert dat, zowel voor de afgelopen 12 

maanden als de afgelopen 24 maanden, ongeveer 20% van de failliete bedrijven meer dan 90 dagen te 

laat hun facturen betaald. Zelfs nog bijna 6% betaalt hun facturen meer dan 180 dagen te laat. Aan de 

hand van het betalingsgedrag van de afgelopen 24 maanden kan dus al worden voorspeld of een bedrijf 

al dan niet failliet zal gaan. Het betalingsgedrag wordt door D&B weerspiegeld in de toegekende paydex-

waarde aan de bedrijven in hun database. Analyse van deze score toont aan dat de paydex-waarde van 

de ondernemingen daalt naarmate de maand van faillissement nadert. Zo heeft ± 45% van de falende 

ondernemingen een paydex-score kleiner dan 50, wat wijst op een groot risico om failliet te gaan. 
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Algemeen kan worden besloten dat bedrijven met een nalatig betalingsgedrag van facturen, of met 

andere woorden een lage paydex-waarde (< 50), een grote kans hebben op faillissement. 

Wat betreft de rating behoren in het laatste boekjaar 1/3 van de failliete bedrijven tot de klasse “N”, 

wat betekent dat ze een negatief netto eigen vermogen hebben (meer schulden dan activa). Het overige 

deel van de failliete bedrijven bevindt zich vooral in de financieel minder sterkere klassen. Over de 

laatste drie boekjaren heen, neemt het percentage failliete bedrijven in de sterkere financiële klassen af, 

of met andere woorden, hun netto eigen vermogen daalde. Het percentage falende ondernemingen is 

dan weer wel fors gestegen in de klasse “N” over de boekjaren heen. 

Algemeen zijn het dus vooral de ondernemingen die behoren tot de financieel minder sterkere klassen 

die failliet gaan en vooral die ondernemingen die behoren tot de klasse “N” (negatieve klasse). 

 

Wanneer de rendabiliteit (netto rendabiliteit van de activa) gecombineerd wordt met de liquiditeit 

(nettokasratio) blijkt dat ongeveer 50% van de failliete bedrijven effectief tot de stervende klasse 

behoren op basis van de classificatie van Ooghe en Van Wymeersch.  

Combinatie van de solvabiliteit (zelffinancieringsgraad) met de rendabiliteit (netto rendabiliteit van de 

activa) toonde aan dat ± 50% van de falende ondernemingen effectief zowel een negatieve 

rendabiliteitratio als een negatieve solvabiliteitsratio hebben. 

Ook voor de solvabiliteit (zelffinancieringsgraad) in combinatie met de liquiditeit (nettokasratio) hebben 

± 50% van de falende ondernemingen een negatieve waarde voor beide ratio’s. 

 

Als de paydex wordt gecombineerd met de rating blijkt dat de gemiddelde paydex van de failliete 

ondernemingen daalt over de verschillende ratingsklassen over de boekjaren heen. Ook wordt 

vastgesteld dat de gemiddelde paydex lagere waarden aanneemt in de financieel zwakkere 

ratingsklassen. Ook de combinatie van de paydex met de current ratio toont aan dat de failliete 

bedrijven een veel lagere paydex hebben. Voor elke paydexklasse is het percentage failliete bedrijven 

met een current ratio kleiner dan 1, veel groter dan het percentage failliete bedrijven met een current 

ratio groter dan 1. 

Algemeen kan besloten worden dat door het combineren van de rendabiliteit met de liquiditeit, de 

solvabiliteit met de rendabiliteit, de liquiditeit met de solvabiliteit, de paydex met de rating en de 

paydex met de current ratio, het al dan niet failliet gaan van een onderneming met een tamelijke 

zekerheid kan voorspeld worden. 

 

Bij het opstellen van een eigen falingspredictiemodel werden twee modellen uitgewerkt, model A en 

model B. Voor model A werd er gebruik gemaakt van volgende zes parameters: paydex, eigen 

vermogen, totaal vermogen, reserves, overgedragen resultaat en winst. Deze parameters resulteerden 

in volgende formule met vier variabelen: 

TV

winst
*d

TV

resultaatenovergedragreserves
*c

TV

EV
*bPaydex*aX +

+
++=

 
 

Via de logistische regressie methode werd deze formule herleidt tot: 

Paydex*253.6X −=  
 

Het berekende afkappunt voor deze vergelijking is gelijk aan -4.12. Er liggen 75.1% van de falende 

ondernemingen boven dit afkappunt en 70.9% van gezonde ondernemingen onder dit afkappunt. Dit 

betekent dat 75.1% van de falende ondernemingen uit de dataset effectief gedetecteerd worden als 

falend, terwijl 24.9% van de falende ondernemingen als gezond worden beschouwd. 

Via de discriminant analyse werd de formule herleidt tot: 

TV

winst
*021.0

TV

resultaatenovergedragreserves
*023.0

TV

EV
*011.0Paydex*1X −

+
−+=
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Het berekende afkappunt voor deze vergelijking is gelijk aan 0.66. Via deze methode worden 72.7% van 

de falende ondernemingen effectief als falend beschouwd en dus ook 27.3% van de falende 

ondernemingen als gezond beschouwd. 

Voor model A kan zo besloten worden dat de logistische regressie methode tot iets betere resultaten 

leidt, al zijn er nog altijd die 24.9% van de falende ondernemingen die als gezond beschouwd worden, 

wat veel is. Daarom werd model B ontwikkeld. 

 

Model B werd op dezelfde wijze opgesteld als model A maar nu werden vijf parameters gebruikt: 

paydex, eigen vermogen, totaal vermogen, winst en omzet. Deze parameters leidden tot volgende 

formule: 

TV

omzet
*d

TV

winst
*c

TV

EV
*bPaydex*aX +++=

 
Via de logistische regressie methode werd deze formule herleidt tot: 

TV

omzet
*011.0

TV

winst
*016.0

TV

EV
*004.0Paydex*511.6X +−+−=

 
Het berekende afkappunt voor deze vergelijking is gelijk aan -4.24. Via deze methode worden 75.4% van 

de falende ondernemingen effectief als falend beschouwd en 24.6% van de falende ondernemingen als 

gezond. 

Via de discriminant analyse werd de formule herleidt tot: 

TV

omzet
*07.0

TV

winst
*055.0

TV

EV
*04.0Paydex*993.0X −+−=

 
Het berekende afkappunt voor deze formule is gelijk aan 0.64. Via deze methode worden 75.8% van de 

falende ondernemingen effectief als falend beschouwd en 24.2% van de falende ondernemingen als 

gezond. 

Voor model B kan besloten worden dat beide methodes iets betere resultaten opleveren dan bij model 

A. Voor model B levert de discriminant analyse de beste resultaten, al blijft het probleem dat 24.2% van 

de falende ondernemingen toch als gezond beschouwd worden. 

 

Algemeen kan voor het opstellen van het eigen falingspredictiemodel besloten worden dat er nog altijd 

een groot percentage van de ondernemingen niet voldoen aan de gewenste criteria. Er moeten dan ook 

vragen gesteld worden over de praktische bruikbaarheid van het opgestelde model. In een compleet 

andere dataset zou het opgestelde model immers tot een nog veel grotere, onaanvaardbare 

foutenmarge kunnen leiden. 

 

Tot slot kan worden besloten dat de verschillende bovenstaande oorzaken voor falen slechts indicaties 

zijn. Het is niet omdat een onderneming aan meerdere van bovenstaande criteria lijdt, dat het daarom 

met zekerheid failliet zal gaan. Zo kan het zijn dat een onderneming op verschillende van voorgaande 

criteria slecht scoort maar toch niet faalt. En omgekeerd kan een onderneming op verschillende van 

deze criteria goed scoren en toch failliet gaan. Wel kan met zekerheid worden gesteld dat een 

onderneming met een groot aantal slechte (of negatieve) ratio’s of parameters een grotere kans op 

faillissement heeft.  
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Bijlages 

Bijlage 1: Vragenlijst als diagnose-instrument van mogelijke 

falingsoorzaken 

A. De algemene omgeving of de macro-(economische) factoren 

Economisch: 

• Is er sprake van een recessie, zowel in de algemene economische omgeving als binnen de sector? Is 

er een recessie op komst? 

• Zijn er belangrijke prijswijzigingen? 

o Qua grondstoffen en energie. 

o Qua eindproduct 

 

Technologisch: 

• Zijn er recente technologische veranderingen? Zo ja: 

o Heeft de onderneming daarop geanticipeerd? 

o Wat was de reactie van de onderneming en van haar concurrenten op eventuele 

technologische vernieuwingen? 

o Hoe evolueerde de omzet vanaf het moment dat de technologische veranderingen zich 

voordeden? 

 

Buitenland: 

• Was er de voorbije jaren sprake van een duidelijk sterkere concurrentie vanuit het buitenland? 

 

Politiek/maatschappelijk: 

• Waren er de voorbije jaren politieke veranderingen (wetten, belastingen,…) die een significante 

invloed hadden op de werking van de onderneming? 

• Waren er de voorbije jaren maatschappelijke veranderingen waardoor de werkwijze of de 

producten van de onderneming minder werden aanvaard door het publiek? 

 

Algemeen: 

• Spoort het management belangrijke veranderingen binnen de algemene omgeving systematisch 

op? 

• Wordt het beleid proactief aangepast? 

• Indien niet, wat is de reden voor deze terughoudendheid (financiële beperkingen, 

onverschilligheid,…)? 

B. De directe omgeving 

Klanten: 

• Hoe evolueerde de omzet en het marktaandeel van de onderneming in de voorbije jaren? 

• Welke acties heeft de onderneming ondernomen om de beoogde omzet te bereiken, in stand te 

houden? Wat doet ze om de omzet in de toekomst op peil te houden? 

• Wat beïnvloedde een eventuele daling ervan? Zijn deze oorzaken extern of intern? Lijdt de omzet 

onder de aanwezigheid van financiële moeilijkheden? 

• Hoe evalueert de onderneming de tevredenheid van haar klanten? Hoe probeert ze de 

klantentevredenheid te behouden/ te verhogen? 

• Is de onderneming afhankelijk van een beperkt aantal klanten? Zo ja: 

o Hoe evolueert de financiële situatie van deze klanten? 
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Concurrenten: 

• Wat is het strategische voordeel van de onderneming ten opzichte van haar concurrenten? 

• Is de relatie tussen de onderneming en haar concurrenten constructief? 

• Bezit de onderneming voldoende flexibiliteit om te reageren op een mogelijke aanval van 

concurrenten? 

 

Leveranciers: 

• Wat is de evolutie van de handelsschulden in de voorbije jaren? Wat is hiervoor de verklaring? 

• Hoe verloopt de relatie met de leveranciers? 

• Is de onderneming afhankelijk van een beperkt aantal leveranciers? 

• Wat is de betalingspolitiek ten opzichte van de belangrijkste leveranciers? Wat is de reden voor 

eventuele veranderingen? 

• Heeft een leverancier reeds gedreigd met het stopzetten van zijn leveringen? Zo ja, heeft hij dit 

dreigement uitgevoerd? 

 

Banken: 

• Beschikt de onderneming over voldoende financiële middelen om haar operaties op korte of 

middellange termijn te financieren? 

• Bezit de onderneming voldoende (niet gebruikte) waarborgen om eventueel extra schuldkapitaal 

aan te trekken? 

• Hoe verloopt de relatie met de financiële instellingen? In geval van financiële moeilijkheden, is een 

schuldherschikking mogelijk? 

 

Aandeelhouders/investeerders: 

• Wie zijn de aandeelhouders van de onderneming? Willen de aandeelhouders op korte of lange 

termijn hun aandelen verkopen? 

• Is de onderneming beursgenoteerd en afhankelijk van speculatie? 

• Zijn de aandeelhouders bereid om extra kapitaal in te brengen? 

• Hoe verloopt de relatie tussen de aandeelhouders en het management? 

 

Personeel en vakbonden: 

• Werken personeel en vakbonden constructief samen met het management? Hoe zijn de 

machtsverhoudingen? 

• In welke mate steunen zij eventuele veranderingen binnen de onderneming? 

• Werden de lonen van de werknemers steeds tijdig betaald? 

• Wat is de reactie van het personeel op eventuele betalingsproblemen? 

 

Overmacht: 

• Zijn sommige problemen binnen de onderneming te wijten aan overmacht (b.v. diefstal, ziekte van 

de ondernemer, machinebreuk, brand,…)? 

• Is de onderneming verzekerd tegen bepaalde vormen van overmacht? Biedt de verzekering 

voldoende dekking? 

C. De kwaliteiten, vaardigheden en motivatie van het management 

Bekwaamheid en vaardigheden: 

• Beschikt de ondernemer/management over voldoende relevante ervaring? 

• Wordt hij bijgestaan door adviseurs die professionele hulp kunnen bieden? 

• Is de ondernemer nog actief (geweest) in andere ondernemingen en/of sectoren? Is/was hij daarbij 

succesvol? 

• Is het beleid van de onderneming voldoende aangepast aan de kenmerken van de sector? 
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• Wie is verantwoordelijk voor het financieel management? Heeft deze persoon voldoende financiële 

achtergrond? 

• Werd de bedrijfsleiding recent opgevolgd? Welke zijn de bekwaamheden en vaardigheden van het 

nieuwe management? 

 

Motivatie: 

• Welke zijn de belangrijkste doelstellingen van de ondernemer/management? 

• Situeren deze doelstellingen zich vooral op financieel vlak? 

• Wat zijn de motivaties van de ondernemer/management op lange termijn? 

• Is het management voldoende aanwezig in het bedrijf? Heeft het management voldoende voeling 

met de dagelijkse problemen en het dagelijkse beleid? 

 

Persoonlijke kenmerken: 

• Wordt de onderneming gekenmerkt door een te autoritair leiderschap? 

• Worden belangrijke beslissingen doordacht genomen of is er dikwijls sprake van roekeloosheid? 

• Worden de cijfers door het management op een objectieve en kritische manier geanalyseerd? 

• Heeft men oog voor de mogelijke bedreigingen van de onderneming op korte en op lange termijn? 

• Beschikt de onderneming over voldoende overtuigingskracht ten aanzien van banken, klanten,…? 

• Waren er de voorbije jaren familiale problemen (b.v. een echtscheiding)? 

D. Het bedrijfsbeleid 

Strategie: 

• Heeft de onderneming een duidelijke strategie? 

• Hoe komt de strategie van de onderneming over bij haar klanten en differentieert ze zich hiermee 

ten opzichte van haar concurrenten? 

• In welke mate slaagt de onderneming erin haar strategie tot uitvoering te brengen? 

• Staat het management open voor strategische veranderingen ten gevolge van een gewijzigde 

omgeving? Gebeurt dit op een proactieve manier? 

 

Investeringen: 

• Worden investeringsbeslissingen grondig voorbereid en opgevolgd? Wie beslist er over belangrijke 

investeringen? 

• Is groei (zowel intern als extern) niet te veel een doel op zich geworden? 

• Heeft de onderneming de laatste jaren voldoende investeringen doorgevoerd om competitief te 

blijven? 

• Werden er bepaalde investeringen doorgevoerd die niet in overeenstemming waren met de vraag 

naar het product? 

• Werden er de voorbije jaren nutteloze investeringen doorgevoerd (b.v. in overbodige 

luxegoederen)? 

 

Overnames: 

• Voert de onderneming een actieve politiek van externe groei? Zo ja: 

o Worden de over te nemen ondernemingen (op voorhand) voldoende geanalyseerd qua 

strategie, omzet, concurrentie, rentabiliteit,…? 

o Wordt er voor de overgenomen ondernemingen een beredeneerde en aanvaardbare prijs 

betaald? 

o In welke mate worden deze ondernemingen geïntegreerd? Verloopt de integratie zonder 

problemen? Verandert de managementstructuur na de overname? 

o Hoe verloopt de communicatie tussen en de controle van de verschillende ondernemingen 

in de groep? 
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Commercieel beleid: 

• Wordt de markt grondig geanalyseerd? Wordt de vraag naar de producten goed ingeschat? 

• Kan de onderneming voldoende klanten aantrekken? Waarom wel/niet? 

• Wat beïnvloedt de tevredenheid van de klanten? In welke mate draagt de kwaliteit hiertoe bij? 

• Is de onderneming op een gunstige locatie gelegen? Kunnen klanten de onderneming per telefoon 

of via het internet bereiken? 

• Is het verkoopteam voldoende geschoold en gemotiveerd? 

• Wordt er op een doelmatige en efficiënte wijze publiciteit gemaakt? 

• Heeft men voldoende aandacht voor de opvolging van onbetaalde facturen en van klanten met 

financiële problemen? 

• Zijn er specifieke problemen (b.v. operationele) die aan de basis liggen van discussies met klanten? 

 

Financieel beleid: 

• Voor startende ondernemingen: 

o Zijn de financiële behoeften bij de start goed ingeschat? 

o Houdt het financieel plan voldoende rekening met alle werkingskosten van de 

onderneming? 

o Is de onderneming erin geslaagd om, in navolging van het financiële plan, voldoende 

financiële middelen te verzamelen? 

• Voor sterk groeiende ondernemingen: 

o Hoe wordt de (interne/externe) groei gefinancierd? 

o Neemt het financieel risico ten gevolge van schuldfinanciering voor de onderneming niet te 

sterk toe? 

• Hoe werd de onderneming gefinancierd? 

o Is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen in balans? Welk percentage van het 

vreemd vermogen bestaat uit korte termijnschulden? 

o Is deze verhouding gelijkaardig aan andere ondernemingen binnen dezelfde sector? 

 

Administratie, financiële rapportering en managementaccounting: 

• Wordt de boekhoudkundige informatie ook gebruikt als beleidsinstrument? 

• Verloopt de circulatie van financiële/boekhoudkundige informatie op een vlotte manier? 

• Is er een vermoeden/bewijs van manipulatie van de boekhoudkundige gegevens? 

• Wordt de kostprijs van de producten/diensten vooraf ingeschat en bepaald? 

• Doet de onderneming een nacalculatie? 

• Hoe verlopen de budgettering en budgetopvolging? 

 

Operationeel beleid: 

• Heeft het management een voldoende kennis van de operationele activiteiten? 

• Zijn er specifieke operationele problemen? 

o Wat zijn daarvan de gevolgen? 

o Worden er maatregelen genomen om deze operationele problemen op te lossen? 

• Zijn er voldoende voorraden? Roteert de voorraad voldoende? 

 

Human resources management: 

• Hoeveel personeelsleden telt de onderneming? Is er binnen bepaalde afdelingen een 

tekort/overschot aan personeel? Zo ja: 

o Worden er stappen ondernomen om dit te veranderen? 

• Zijn er belangrijke werknemers uit de onderneming vertrokken? Zo ja: 

o Zijn zij op dit ogenblik actief bij concurrerende ondernemingen? 

• Wordt het personeel voldoende gemotiveerd en getraind? 



Bijlages    103 

 

 

Corporate governance: 

• Zijn er conflictsituaties tussen zaakvoerders, management, raad van bestuur en aandeelhouders? 

• Wordt er binnen de onderneming door sommige stakeholders te nadrukkelijk gedacht aan het 

eigenbelang in plaats van het ondernemingsbelang? 

• Is er sprake van fraude binnen de onderneming? Wat was het opzet van de fraude: persoonlijke 

verrijking, manipulatie van de resultaten,…? 
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Bijlage 2: FOD Economie 

A.  Aantal Faillissementen per Sector 

 

  
België 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A Landbouw, bosbouw en 

visserij 
68 65 69 84 80 83 91 99 113 94 80 

B Winning van delfstoffen 5 3 4 1 2 4 . 2 1 3 2 

C Industrie 457 492 535 489 503 465 410 449 544 541 563 

D Productie en distributie 

van elektriciteit, gas, 

stoom en gekoelde lucht 

1 2 1 . . 2 3 2 3 3 3 

E Distributie van water; 

afval- en 

afvalwaterbeheer en 

sanering 

10 19 9 11 13 11 13 13 24 21 8 

F Bouwnijverheid 985 1,063 1,063 1,133 1,130 1,046 1,102 1,249 1,442 1,560 1,693 

G Groot- en detailhandel; 

reparatie van auto's en 

motorfietsen 

2,361 2,366 2,391 2,509 2,336 2,268 2,239 2,456 2,603 2,649 2,691 

H Vervoer en opslag 387 414 413 444 419 459 379 458 502 517 528 

I Verschaffen van 

accommodatie en 

maaltijden 

1,178 1,125 1,267 1,363 1,420 1,511 1,453 1,592 1,798 1,788 1,987 

J Informatie en 

communicatie 
203 229 251 265 246 239 284 302 349 341 379 

K Financiële activiteiten en 

verzekeringen 
74 57 77 101 115 108 113 118 141 146 156 

L Exploitatie van en handel 

in onroerend goed 
121 113 109 133 165 163 159 187 201 218 245 

M Vrije beroepen en 

wetenschappelijke en 

technische activiteiten 

480 440 470 456 467 386 427 482 526 649 646 

N Administratieve en 

ondersteunende diensten 
270 263 318 345 364 348 366 365 420 529 682 

O Openbaar bestuur en 

defensie; verplichte 

sociale verzekeringen 

2 1 1 . . 1 . 1 . . . 

P Onderwijs 11 20 27 13 19 16 24 22 13 23 24 

Q Menselijke 

gezondheidszorg en 

maatschappelijke 

27 29 30 28 34 20 33 42 47 43 66 



Bijlages    105 

 

dienstverlening 

R Kunst, amusement en 

recreatie 
75 82 90 115 101 99 86 101 125 123 154 

S Overige diensten 153 146 222 171 172 177 168 209 230 262 317 

T Huishoudens als 

werkgever; niet-

gedifferentieerde 

productie van goederen 

en diensten door 

huishoudens voor eigen 

gebruik 

. . . . . 1 1 . . 2 . 

U Extraterritoriale 

organisaties en lichamen 
. . . . . . . . 1 . . 

Onbekende economische 

activiteit 
226 293 246 274 292 209 327 327 337 58 . 

ALLE ECONOMISCHE 

ACTIVITEITEN 
7,094 7,222 7,593 7,935 7,878 7,616 7,678 8,476 9,420 9,570 10,224 
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B. Aantal Faillissementen per sector/ totaal aantal faillissementen per jaar 

 

  Aantal Faillissementen per sector tegenover het totaal aantal faillissementen per jaar 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

A 0.96% 0.90% 0.91% 1.06% 1.02% 1.09% 1.19% 1.17% 1.20% 0.98% 0.78% 

B 0.07% 0.04% 0.05% 0.01% 0.03% 0.05%   0.02% 0.01% 0.03% 0.02% 

C 6.44% 6.81% 7.05% 6.16% 6.38% 6.11% 5.34% 5.30% 5.77% 5.65% 5.51% 

D 0.01% 0.03% 0.01%     0.03% 0.04% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03% 

E 0.14% 0.26% 0.12% 0.14% 0.17% 0.14% 0.17% 0.15% 0.25% 0.22% 0.08% 

F 13.88% 14.72% 14.00% 14.28% 14.34% 13.73% 14.35% 14.74% 15.31% 16.30% 16.56% 

G 33.28% 32.76% 31.49% 31.62% 29.65% 29.78% 29.16% 28.98% 27.63% 27.68% 26.32% 

H 5.46% 5.73% 5.44% 5.60% 5.32% 6.03% 4.94% 5.40% 5.33% 5.40% 5.16% 

I 16.61% 15.58% 16.69% 17.18% 18.02% 19.84% 18.92% 18.78% 19.09% 18.68% 19.43% 

J 2.86% 3.17% 3.31% 3.34% 3.12% 3.14% 3.70% 3.56% 3.70% 3.56% 3.71% 

K 1.04% 0.79% 1.01% 1.27% 1.46% 1.42% 1.47% 1.39% 1.50% 1.53% 1.53% 

L 1.71% 1.56% 1.44% 1.68% 2.09% 2.14% 2.07% 2.21% 2.13% 2.28% 2.40% 

M 6.77% 6.09% 6.19% 5.75% 5.93% 5.07% 5.56% 5.69% 5.58% 6.78% 6.32% 

N 3.81% 3.64% 4.19% 4.35% 4.62% 4.57% 4.77% 4.31% 4.46% 5.53% 6.67% 

O 0.03% 0.01% 0.01%     0.01%   0.01%       

P 0.16% 0.28% 0.36% 0.16% 0.24% 0.21% 0.31% 0.26% 0.14% 0.24% 0.23% 

Q 0.38% 0.40% 0.40% 0.35% 0.43% 0.26% 0.43% 0.50% 0.50% 0.45% 0.65% 

R 1.06% 1.14% 1.19% 1.45% 1.28% 1.30% 1.12% 1.19% 1.33% 1.29% 1.51% 

S 2.16% 2.02% 2.92% 2.16% 2.18% 2.32% 2.19% 2.47% 2.44% 2.74% 3.10% 

T           0.01% 0.01%     0.02%   

U                 0.01%     

onb. 3.19% 4.06% 3.24% 3.45% 3.71% 2.74% 4.26% 3.86% 3.58% 0.61%   

 TOT. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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C. Jaarlijkse Procentuele stijging/daling 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2001-

2011 

A -4.4% 6.2% 21.7% -4.8% 3.8% 9.6% 8.8% 14.1% -16.8% -14.9% 17.6% 

B -40.0% 33.3% -75.0% 100.0% 100.0%     -50.0% 200.0% -33.3% -60.0% 

C 7.7% 8.7% -8.6% 2.9% -7.6% -11.8% 9.5% 21.2% -0.6% 4.1% 23.2% 

D 100.0% -50.0%       50.0% 
-

33.3% 
50.0% 0.0% 0.0% 200.0% 

E 90.0% -52.6% 22.2% 18.2% -15.4% 18.2% 0.0% 84.6% -12.5% -61.9% -20.0% 

F 7.9% 0.0% 6.6% -0.3% -7.4% 5.4% 13.3% 15.5% 8.2% 8.5% 71.9% 

G 0.2% 1.1% 4.9% -6.9% -2.9% -1.3% 9.7% 6.0% 1.8% 1.6% 14.0% 

H 7.0% -0.2% 7.5% -5.6% 9.5% -17.4% 20.8% 9.6% 3.0% 2.1% 36.4% 

I -4.5% 12.6% 7.6% 4.2% 6.4% -3.8% 9.6% 12.9% -0.6% 11.1% 68.7% 

J 12.8% 9.6% 5.6% -7.2% -2.8% 18.8% 6.3% 15.6% -2.3% 11.1% 86.7% 

K -23.0% 35.1% 31.2% 13.9% -6.1% 4.6% 4.4% 19.5% 3.5% 6.8% 110.8% 

L -6.6% -3.5% 22.0% 24.1% -1.2% -2.5% 17.6% 7.5% 8.5% 12.4% 102.5% 

M -8.3% 6.8% -3.0% 2.4% -17.3% 10.6% 12.9% 9.1% 23.4% -0.5% 34.6% 

N -2.6% 20.9% 8.5% 5.5% -4.4% 5.2% -0.3% 15.1% 26.0% 28.9% 152.6% 

O -50.0% 0.0%                   

P 81.8% 35.0% -51.9% 46.2% -15.8% 50.0% -8.3% -40.9% 76.9% 4.3% 118.2% 

Q 7.4% 3.4% -6.7% 21.4% -41.2% 65.0% 27.3% 11.9% -8.5% 53.5% 144.4% 

R 9.3% 9.8% 27.8% -12.2% -2.0% -13.1% 17.4% 23.8% -1.6% 25.2% 105.3% 

S -4.6% 52.1% -23.0% 0.6% 2.9% -5.1% 24.4% 10.0% 13.9% 21.0% 107.2% 

T           0.0%           

U                       

onb. 29.6% -16.0% 11.4% 6.6% -28.4% 56.5% 0.0% 3.1% -82.8%     

TOT. 1.8% 5.1% 4.5% -0.7% -3.3% 0.8% 10.4% 11.1% 1.6% 6.8% 44.1% 
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D. Faillissementen tegenover actieve ondernemingen 

 

  
failliet Actief Failliet/Actief [%] 

2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 

A 69 84 80 83 91 69841 69339 68970 68328 67789 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.13% 

B 4 1 2 4   329 317 313 307 310 1.22% 0.32% 0.64% 1.30%   

C 535 489 503 465 410 48910 49188 49204 49536 50505 1.09% 0.99% 1.02% 0.94% 0.81% 

D 1     2 3 281 298 306 328 349 0.36%     0.61% 0.86% 

E 9 11 13 11 13                     

F 1,063 1,133 1,130 1,046 1,102 82007 83934 86409 89198 91582 1.30% 1.35% 1.31% 1.17% 1.20% 

G 2,391 2,509 2,336 2,268 2,239 188033 187327 187431 184983 186307 1.27% 1.34% 1.25% 1.23% 1.20% 

H 413 444 419 459 379 24687 25089 26064 26253 27496 1.67% 1.77% 1.61% 1.75% 1.38% 

I 1,267 1,363 1,420 1,511 1,453                     

J 251 265 246 239 284                     

K 77 101 115 108 113 3839 3902 4007 4077 4220 2.01% 2.59% 2.87% 2.65% 2.68% 

L 109 133 165 163 159 142043 147631 153561 160082 168551 0.08% 0.09% 0.11% 0.10% 0.09% 

M 470 456 467 386 427                     

N 318 345 364 348 366                     

O 1     1   456 466 565 550 600 0.22%     0.18%   

P 27 13 19 16 24 2777 2986 3257 3511 3765 0.97% 0.44% 0.58% 0.46% 0.64% 

Q 30 28 34 20 33 8135 8646 9093 9630 10296 0.37% 0.32% 0.37% 0.21% 0.32% 

R 90 115 101 99 86                     

S 222 171 172 177 168                     

T       1 1 157 151 165 177 159       0.56% 0.63% 

U           7 7 6 7 8           

Onb. 246 274 292 209 327                     

TOT. 7,593 7,935 7,878 7,616 7,678 687,762 697,817 710,252 720,001 737,127 1.10% 1.14% 1.11% 1.06% 1.04% 
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E. Faillissementen per maand 

 

 

  
België 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Tot. 

2001 617 614 647 580 614 636 388 356 639 753 611 639 7094 

2002 630 586 695 552 619 681 421 307 754 690 644 643 7222 

2003 608 651 691 627 634 731 475 337 803 722 590 724 7593 

2004 627 696 825 677 656 785 412 352 839 729 696 641 7935 

2005 695 638 762 635 721 854 418 367 824 687 601 676 7878 

2006 740 691 683 594 729 731 386 331 706 715 657 653 7616 

2007 642 643 718 654 632 731 392 344 792 852 649 629 7678 

2008 685 617 715 715 629 916 531 357 917 828 708 858 8476 

2009 775 785 1,006 789 734 906 532 387 991 841 892 782 9420 

2010 811 792 978 773 796 946 594 438 1,023 868 791 760 9570 

2011 779 852 1,001 734 996 869 599 426 1,138 1,091 830 909 
1022

4 

Gem. 691.7 687.7 792.8 666.4 705.5 798.7 468.0 363.8 856.9 797.8 697.2 719.5 8246 

              

              

  
België: Bouwnijverheid 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Tot. 

2001 82 88 79 87 82 72 62 56 102 106 80 89 985 

2002 105 89 95 82 90 108 65 40 124 100 73 92 1063 

2003 83 112 95 91 101 100 50 47 118 92 85 89 1063 

2004 71 96 129 118 104 119 48 42 113 91 107 95 1133 

2005 95 96 113 96 119 117 67 52 103 108 90 74 1130 

2006 102 97 87 78 87 86 51 49 113 106 86 104 1046 

2007 87 97 104 80 94 123 48 52 104 117 96 100 1102 

2008 112 87 104 113 90 114 78 38 138 128 105 142 1249 

2009 130 128 160 114 109 134 74 57 162 136 122 116 1442 

2010 121 125 161 121 145 147 85 65 169 143 127 151 1560 

2011 142 129 157 121 178 162 97 62 193 175 123 154 1693 

Gem. 102.7 104.0 116.7 100.1 109.0 116.5 65.9 50.9 130.8 118.4 99.5 109.6 1224 

              

              
  Gemiddeldes 2001-2011 

 
  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

 

Alle 8.39% 
8.34

% 

9.61

% 

8.08

% 

8.56

% 

9.69

% 

5.68

% 

4.41

% 

10.39

% 

9.68

% 

8.45

% 

8.72

%  

Bou

w 
8.39% 

8.50

% 

9.54

% 

8.18

% 

8.90

% 

9.52

% 

5.38

% 

4.16

% 

10.69

% 

9.67

% 

8.12

% 

8.96

%  
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Bijlage 3: Definities van de variabelen 

 
Naam in de D&B dataset Naam Definitie of verduidelijking 

DUNS_NBR D&B nummer Nummer van de onderneming 

LGL_FORM_CD Rechtsvorm Rechtsvorm (NV of BVBA) 

NBR_MO 
Aantal maanden van 

het boekjaar 
In 99% van de gevallen gelijk aan 12 

STMT_TO_DT_FINAL Begindatum boekjaar   

STMT_FROM_DT_FINAL Einddatum boekjaar   

CRCY_CD Currency Munteenheid van de onderneming 

INTANGIBLE_ASET Immateriële activa   

TANGIBLE_ASET Materiële activa   

FINANCIAL_ASET Financiële activa   

FIXED_ASET Vaste activa   

STOCKS_AND_WORK_IN_PROGRESS Voorraden   

TRADE_DEBTORS handelsvorderingen   

TOTAL_RECEIVABLES Totaal vorderingen   

INVESTMENTS Investeringen   

CASH_IN_BANK_AND_HAND 
Cash en liquide 

middelen 
  

CURR_ASSETS Vlottende activa   

TOT_ASSETS Totale activa   

NET_WORTH Eigen vermogen   

SUBORDINATED_LOANS Leningen   

TOTAL_PROVISIONS Totaal voorzieningen   

CREDITORS_LONG_TERM 
Schulden op lange 

termijn 
  

CREDITORS_SHORT_TERM 
Schulden op korte 

termijn 
  

TOTAL_LIABILITIES Totale schulden   

TURNOVER Omzet   

OPERATING_INCOME 
Operationeel 

inkomen 
  

COST_OF_GOODS_SOLD Cost of goods sold   

GROSS_PROFIT_LOSS bruto winst/verlies   

TOTAL_OPERATING_EXPENSES operating expenses   

NET_OPERATING_PROFIT_LOSS 
netto operationeel 

winst (verlies) 
  

TOTAL_FINANCIAL_INCOME 
Totaal financieel 

inkomen 
  

TOTAL_FINANCIAL_CHARGES 
totaal financiële 

kosten 
  

PROFIT_LOSS_BEF_TAX 
winst/verlies voor 

belasting 
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Naam in de D&B dataset Naam Definitie of verduidelijking 

TAX_ON_PROFIT_LOSS 
Belasting op 

winst/verlies 
  

OTHER_TAX Andere belastingen   

RES_AFT_TAX residu na belasting   

NET_PROFIT_LOSS Netto winst (verlies)   

SHAREHOLDERS_RETURN_PRE_TAX shareholders return   

TANG_NET_WRTH 
Fixed Assets/Net 

Worth (%) 
(Fixed assets / (Net worth - Formation 
expenses - Intangible assets)) x 100 

QK_RATO 

Quick Ratio/Acid 
test 

(Short term debtors+ Investments+ 
Cash at bank & in hand + 
Prepayments & accrued income) / 
(Creditors short term+ Accruals & 
deferred income) 

CURR_RATO Current ratio 

(Stocks & work in progress + Short 
term debtors + Investments + Cash at 
bank & in hand + Prepayments & 
accrued income) / (Creditors short 
term + Accruals & deferred income)  

STK_TOVR Stock turnover 

((Turnover + Other operating income - 
Subsidies & compensation obtained 
from Public Authorities) / Stock and 

Work In Progress) x 100 

RTN_ASET_PRE_TAX 

Return On Assets ((Profit for the year before tax - Loss 
for the year before tax) / Total assets) 
x 100 

SOLV_RATO 

Solvency Ratio  or 
Total Liabilities Over 
Net Worth 

(Creditors / (Net worth - Formation 
expenses - Intangible assets)) x 100 

NO_OF_DAYS_SPP_CREDT 
Aantal dagen 

leverancierskrediet 
  

PFT_MRGN Profit margin 
((Profit for the year before tax - Loss 
for the year before tax) / Turnover) x 
100 

DEG_IDTD     

NET_SLS_MRGN Net sales margin [%] 
((Operating profit - Operating loss + 
Capital subsidies, credited for income 
during the year) / Turnover) x 100 

DEBT_TO_WORTH_RATIO   Schulden / Eigen vermogen 

DEPRECIATION Afschrijvingen   

CASH_FLOW Cash flow   

DEBTORS Schuldenaars   

DFRRD_TAX Deferred tax   

CAPTL Capital   

RESRVS reserves   

ACC_PRFT_LOSS 
accumulated profit 

(loss) 
  

STAFF_COST Personeelskosten   
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Naam in de D&B dataset Naam Definitie of verduidelijking 

CURR_PAYD_SCR Current paydex   

PAYD_SCR_3MA Paydex 
Paydex 3 maanden voor current 

paydex 

PAYD_SCR_6_MO_BEF_CURR Paydex 
Paydex 6 maanden voor current 

paydex 

PAYD_SCR_9_MO_BEF_CURR Paydex 
Paydex 9 maanden voor current 

paydex 

PAYD_SCR_12MA Paydex 
Paydex 12 maanden voor current 

paydex 

NO_OF_EXPR_L12M Facturen 
Aantal facturen de afgelopen 12 

maanden 

NO_OF_EXPR_PROMPT_L12M Facturen 
Aantal facturen op tijd betaald de 

afgelopen 12 maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_1TO30_L12M Facturen 
Aantal facturen 1 tot 30 dagen te laat 

betaald de afgelopen 12 maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_31TO60_L12M Facturen 

Aantal facturen 31 tot 60 dagen te 

laat betaald de afgelopen 12 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_61TO90_L12M Facturen 

Aantal facturen 61 tot 90 dagen te 

laat betaald de afgelopen 12 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_91TO120_L12M Facturen 

Aantal facturen 91 tot 120 dagen te 

laat betaald de afgelopen 12 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_121TO180_L12M Facturen 

Aantal facturen 121 tot 180 dagen te 

laat betaald de afgelopen 12 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_180_L12M Facturen 

Aantal facturen meer dan 180 dagen 

te laat betaald de afgelopen 12 

maanden 

PAYD_SCR_15MA Paydex 
Paydex 15 maanden voor current 

paydex 

PAYD_SCR_18MA Paydex 
Paydex 18 maanden voor current 

paydex 

PAYD_SCR_21MA Paydex 
Paydex 21 maanden voor current 

paydex 

PAYD_SCR_24MA Paydex 
Paydex 24 maanden voor current 

paydex 

LATEST_PDX_DT Latest paydex Zelfde als current paydex 

NO_OF_EXPR_L24M Facturen 
Aantal facturen de afgelopen 24 

maanden 

NO_OF_EXPR_PROMPT_L24M Facturen 
Aantal facturen op tijd betaald de 

afgelopen 24 maanden 
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Naam in de D&B dataset Naam Definitie of verduidelijking 

NO_OF_EXPR_LATE_1TO30_L24M Facturen 
Aantal facturen 1 tot 30 dagen te laat 

betaald de afgelopen 24 maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_31TO60_L24M Facturen 

Aantal facturen 31 tot 60 dagen te 

laat betaald de afgelopen 24 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_61TO90_L24M Facturen 

Aantal facturen 61 tot 90 dagen te 

laat betaald de afgelopen 24 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_91TO120_L24M Facturen 

Aantal facturen 91 tot 120 dagen te 

laat betaald de afgelopen 24 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_121TO180_L24M Facturen 

Aantal facturen 121 tot 180 dagen te 

laat betaald de afgelopen 24 

maanden 

NO_OF_EXPR_LATE_180_L24M Facturen 

Aantal facturen meer dan 180 dagen 

te laat betaald de afgelopen 24 

maanden 

bad_1Y Failliet = 1 Falen=1 / Gezond=0 
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Bijlage 4: Aantal Faillissementen per sector (D&B) 

 

Sector 

Aantal [-] Aantal [%] 

Falend Gezond Totaal Falend Gezond 
Gewicht 

sector 

1 LANDBOUWTEELT - GEWASSEN 10 1478 1488 0.7% 99.3% 0.38% 

2 VEETEELT 16 2069 2085 0.8% 99.2% 0.53% 

7 AGRARISCHE DIENSTVERLENING 44 3343 3387 1.3% 98.7% 0.86% 

8 BOSBOUW 1 480 481 0.2% 99.8% 0.12% 

9 VISSERIJ EN JACHT 0 123 123 0.0% 100.0% 0.03% 

10 METAALMIJNEN 0 110 110 0.0% 100.0% 0.03% 

12 MIJNBOUW, VETTE KOLEN EN BRUINKOOL 0 43 43 0.0% 100.0% 0.01% 

13 PETROLEUM- EN GASWINNING 0 52 52 0.0% 100.0% 0.01% 

14 
NIET-METALEN DELFSTOFFEN MIJNEN & 

GROEVEN, BEHALVE BRANDSTOF 
1 241 242 0.4% 99.6% 0.06% 

15 
AANNEMERS - ALGEMENE AANNEMINGEN EN 

BOUWWERKEN 
283 13093 13376 2.1% 97.9% 3.41% 

16 
ALGEMENE AANNEMINGEN - CONSTRUCTIES 

ANDERE DAN BOUWWERKEN 
31 2067 2098 1.5% 98.5% 0.54% 

17 AANNEMINGEN SPECIALE WERKEN - VAKLUI 706 30688 31394 2.2% 97.8% 8.01% 

20 
VOEDINGSMIDDELEN EN AANVEWANTE 

PRODUKTEN 
69 3595 3664 1.9% 98.1% 0.93% 

21 VERVAARDIGING TABAKSPRODUKTEN 0 29 29 0.0% 100.0% 0.01% 

22 VERVAARDIGING TEXTIELPRODUKTEN 13 1314 1327 1.0% 99.0% 0.34% 

23 
VERVAARDIGING KLEDING EN ANDERE 

AFGEWERKTE TEXTIELGOEDEREN 
11 672 683 1.6% 98.4% 0.17% 

24 
VERVAARDIGING HOUT EN HOUTPRODUKTEN, 

BEHALVE MEUBELEN 
16 1218 1234 1.3% 98.7% 0.31% 

25 
VERVAARDIGING MEUBELEN EN 

INRICHTINGSARTIKELEN 
21 972 993 2.1% 97.9% 0.25% 

26 
VERVAARDIGING PAPIER EN AANVERWANTE 

PRODUKTEN 
7 355 362 1.9% 98.1% 0.09% 

27 
DRUKKERIJEN, UITGEVERIJEN EN VERWANTE 

NIJVERHEID 
55 2477 2532 2.2% 97.8% 0.65% 

28 
VERVAARDIGING CHEMISCHE PRODUKTEN EN 

AANVERWANTE 
11 1070 1081 1.0% 99.0% 0.28% 

29 
PETROLEUMRAFFINAGE EN AANVERWANTE 

INDUSTRIEEN 
0 52 52 0.0% 100.0% 0.01% 

30 RUBBER EN DIVERSE PLASTIC PRODUKTEN 5 678 683 0.7% 99.3% 0.17% 

31 VERVAARDIGING LEDER EN LEDERPRODUKTEN 3 132 135 2.2% 97.8% 0.03% 

32 
VERVAARDIGING STEEN-, KLEI-, GLAS- EN 

BETONPRODUKTEN 
15 1290 1305 1.1% 98.9% 0.33% 

33 PRIMAIRE METAALNIJVERHEID 24 1548 1572 1.5% 98.5% 0.40% 
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34 
VERVAARDIGING METAALFABRIKATEN, EX. 

MACHINES & TRANSPORTMATERIEEL 
30 1506 1536 2.0% 98.0% 0.39% 

35 
VERVAARDIGING MACHINES, BEHALVE 

ELEKTRISCHE 
23 1698 1721 1.3% 98.7% 0.44% 

36 
VERVAARDIGING ELEKTRISCHE & 

ELEKTRONISCHE TRANSMISSIE-APPARATUUR 
18 1155 1173 1.5% 98.5% 0.30% 

37 VERVAARDIGING TRANSPORTMATERIEEL 7 479 486 1.4% 98.6% 0.12% 

38 
VERV. MEET-,ANALYSE-,CONTROLE-,MEDISCHE, 

OPTISCHE ART., HORLOGES 
9 1016 1025 0.9% 99.1% 0.26% 

39 VERVAARDIGING DIVERSE GOEDEREN 15 826 841 1.8% 98.2% 0.21% 

40 SPOORWEGVERVOER 0 6 6 0.0% 100.0% 0.00% 

41 
LOKAAL, INTERCOMMUNAAL & INTERCITY 

REIZIGERSTRANSPORT 
37 1440 1477 2.5% 97.5% 0.38% 

42 GOEDERENTRANSPORT EN OPSLAG 190 6118 6308 3.0% 97.0% 1.61% 

43 NATIONALE POSTDIENSTEN 0 2 2 0.0% 100.0% 0.00% 

44 TRANSPORT OVER WATER 9 578 587 1.5% 98.5% 0.15% 

45 LUCHTTRANSPORT 1 330 331 0.3% 99.7% 0.08% 

46 
TRANSPORT VIA PIJPLEIDING, BEHALVE 

AARDGAS 
2 44 46 4.3% 95.7% 0.01% 

47 DIENSTVERLENING INZAKE TRANSPORT 83 4163 4246 2.0% 98.0% 1.08% 

48 COMMUNICATIE 75 1147 1222 6.1% 93.9% 0.31% 

49 ELECTRICITEIT, GAS EN SANITAIRE DIENSTEN 12 1011 1023 1.2% 98.8% 0.26% 

50 GROOTHANDEL-DUURZAME GOEDEREN 391 22205 22596 1.7% 98.3% 5.76% 

51 GROOTHANDEL BEDERFELIJKE GOEDEREN 348 17299 17647 2.0% 98.0% 4.50% 

52 
KLEINHANDEL BOUWMATERIAAL, IJZERWAREN, 

TUINARTIKELEN, WOONWAGENS 
16 1086 1102 1.5% 98.5% 0.28% 

53 KLEINHANDEL DIVERSE VERBRUIKSGOEDEREN 4 444 448 0.9% 99.1% 0.11% 

54 KLEINHANDEL VOEDINGSWAREN 291 8289 8580 3.4% 96.6% 2.19% 

55 
KLEINHANDEL IN AUTO'S - UITBATING 

BENZINESTATIONS 
117 5252 5369 2.2% 97.8% 1.37% 

56 KLEINHANDEL KLEDING EN MODEARTIKELEN 164 5716 5880 2.8% 97.2% 1.50% 

57 
KLEINHANDEL MEUBELEN, 

WONINGINRICHTINGEN EN TOEBEHOREN 
203 7227 7430 2.7% 97.3% 1.89% 

58 EET- & DRINKGELEGENHEDEN 1045 19762 20807 5.0% 95.0% 5.31% 

59 DIVERSE KLEINHANDELSZAKEN 287 16203 16490 1.7% 98.3% 4.21% 

60 BANKEN 3 1237 1240 0.2% 99.8% 0.32% 

61 KREDIETINSTELLINGEN, ANDERE DAN BANKEN 9 1434 1443 0.6% 99.4% 0.37% 

62 
EFFEKTEN- & HANDELSMAKELAARS, -BEURZEN 

EN -DIENSTEN 
3 1406 1409 0.2% 99.8% 0.36% 

63 VERZEKERINGEN 0 660 660 0.0% 100.0% 0.17% 

64 
VERZEKERINGSAGENTEN, -MAKELAARS & -

DIENSTEN 
22 4401 4423 0.5% 99.5% 1.13% 

65 VASTGOED 160 31754 31914 0.5% 99.5% 8.14% 
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67 
HOLDINGS EN ANDERE 

INVESTERINGSVENNOOTSCHAPPEN 
68 12172 12240 0.6% 99.4% 3.12% 

70 
HOTELS,PENSIONS,KAMERVERHUUR EN 

ANDERE VERBLIJFPLAATSEN 
37 2230 2267 1.6% 98.4% 0.58% 

72 PERSOONLIJKE DIENSTEN 263 7493 7756 3.4% 96.6% 1.98% 

73 DIENSTVERLENING AAN HET BEDRIJFSLEVEN 536 34369 34905 1.5% 98.5% 8.90% 

75 
AUTOHERSTELLINGEN EN -ONDERHOUD, 

GARAGES 
90 5045 5135 1.8% 98.2% 1.31% 

76 DIVERSE HERSTELLINGSDIENSTEN 23 1376 1399 1.6% 98.4% 0.36% 

78 FILMPRODUKTIE 38 1429 1467 2.6% 97.4% 0.37% 

79 
AMUSEMENT & RECREATIEDIENSTEN, BEHALVE 

FILMS 
98 5516 5614 1.7% 98.3% 1.43% 

80 
MEDISCHE EN ANDERE GEZONDHEIDS-

DIENSTEN 
13 10163 10176 0.1% 99.9% 2.60% 

81 RECHTSPRAKTIJKEN 1 1838 1839 0.1% 99.9% 0.47% 

82 ONDERWIJS 8 1008 1016 0.8% 99.2% 0.26% 

83 SOCIALE DIENSTVERLENING 10 1174 1184 0.8% 99.2% 0.30% 

84 
MUSEA, KUNSTGALLERIJEN, BOTANISCHE- & 

DIERENTUINEN 
0 25 25 0.0% 100.0% 0.01% 

86 LEDENORGANISATIES 2 460 462 0.4% 99.6% 0.12% 

87 
ENGINEERING, ACCOUNTING, RESEARCH, 

MANAGEMENT AND RELATED SERVICES 
363 46995 47358 0.8% 99.2% 12.08% 

88 HUISGEZINNEN 1 0 1 100.0% 0.0% 0.00% 

89 DIVERSE DIENSTVERLENINGEN 15 774 789 1.9% 98.1% 0.20% 

91 
UITVOERENDE & WETGEVENDE INSTANTIES 

(BEHALVE FINANCIEN) 
0 22 22 0.0% 100.0% 0.01% 

92 JUSTISTIE, OPENBARE VEILIGHEID 0 69 69 0.0% 100.0% 0.02% 

93 
OPENBARE FINANCIEN, BELASTING EN 

MONETAIR BELEID 
0 17 17 0.0% 100.0% 0.00% 

94 
MINISTERIE VOOR PERSOONSGEBONDEN 

MATERIES 
1 24 25 4.0% 96.0% 0.01% 

95 MINISTERIE VAN LEEFMILIEU EN HUISVESTING 0 16 16 0.0% 100.0% 0.00% 

96 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 0 34 34 0.0% 100.0% 0.01% 

97 
NATIONALE VEILIGHEID EN BUITENLANDSE 

BETREKKINGEN 
0 2 2 0.0% 100.0% 0.00% 

99 NIET-KLASSEERBARE ETABLISSEMENTEN 31 3346 3377 0.9% 99.1% 0.86% 

0 Geen data beschikbaar 122 14805 14927 0.8% 99.2% 3.81% 

  Totaal 6636 385485 392121     100.00% 
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Bijlage 5: Paydexklassen 

 

    Aantal ondernemingen [-] 

  

Periode 

[maand] 
Huidig -3  -6  -9 -12 -15 -18 -21 -24 

failliet 

<50 1001 859 683 696 432 389 385 364 351 

50 - 60 444 415 414 333 266 268 251 234 237 

60 -70  426 450 486 448 395 343 351 383 400 

70 - 80 260 302 332 296 267 301 305 305 326 

80 - 90 161 152 152 186 178 186 212 205 208 

90 - 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

totaal 2292 2178 2067 1959 1538 1487 1504 1491 1522 

Niet 

failliet 

<50 7817 7280 6596 7281 5961 6137 5885 5690 5730 

50 - 60 9750 9368 8953 9079 7803 7671 7871 7753 7630 

60 -70  22688 22637 23084 22241 20076 19174 19528 19725 19873 

70 - 80 31129 31383 29806 30783 27013 27089 27548 28330 28172 

80 - 90 32312 30310 29220 29437 27622 27538 28683 27789 28265 

90 - 100 9 12 12 12 12 13 10 9 8 

totaal 103705 100990 97671 98833 88487 87622 89525 89296 89678 

                      

    Aantal ondernemingen [%] 

  

Periode 

[maand] 
Huidig -3  -6  -9 -12 -15 -18 -21 -24 

failliet 

<50 43.67% 39.44% 33.04% 35.53% 28.09% 26.16% 25.60% 24.41% 23.06% 

50 - 60 19.37% 19.05% 20.03% 17.00% 17.30% 18.02% 16.69% 15.69% 15.57% 

60 -70  18.59% 20.66% 23.51% 22.87% 25.68% 23.07% 23.34% 25.69% 26.28% 

70 - 80 11.34% 13.87% 16.06% 15.11% 17.36% 20.24% 20.28% 20.46% 21.42% 

80 - 90 7.02% 6.98% 7.35% 9.49% 11.57% 12.51% 14.10% 13.75% 13.67% 

90 - 100 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Niet 

failliet 

<50 7.54% 7.21% 6.75% 7.37% 6.74% 7.00% 6.57% 6.37% 6.39% 

50 - 60 9.40% 9.28% 9.17% 9.19% 8.82% 8.75% 8.79% 8.68% 8.51% 

60 -70  21.88% 22.42% 23.63% 22.50% 22.69% 21.88% 21.81% 22.09% 22.16% 

70 - 80 30.02% 31.08% 30.52% 31.15% 30.53% 30.92% 30.77% 31.73% 31.41% 

80 - 90 31.16% 30.01% 29.92% 29.78% 31.22% 31.43% 32.04% 31.12% 31.52% 

90 - 100 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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