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TURNING UNCERTAINTIES
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WELKE IMPACT HEEFT COVID-19 
OP DE BELGISCHE EXPORT?
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> 1.164 bedrijven namen deel aan de vijfde 
Exportbarometer van Credendo en Trends

> De respondenten vertegenwoordigden 
maar liefst 24 sectoren

> Brandend actueel in de Exportbarometer 
van 2020 is uiteraard de COVID-19-pande-
mie

> Ondanks de crisis behouden de bedrijven 
grotendeels hun vertrouwen

> De economische gevolgen zullen zich la-
ten voelen tot in 2021

EXPORTBAROMETER 2020:

BEDRIJVEN IN DE BAN VAN  
DE PANDEMIE 

&

PROFIEL VAN DE BEDRIJVEN DIE INTERNATIONA AL ACTIEF Z IJN
Net zoals de voorbije jaren doet de helft van de bevraagde bedrijven aan export. De buurlanden (Nederland, Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië) blijven veruit de voornaamste afzetmarkt en worden door een kleine 80 % van de exporterende 

bedrijven genoemd. Na de buurlanden komen de rest van de Europese Unie (33 %), de Verenigde Staten en Canada  
(17 %), de Europese landen die geen deel uitmaken van de EU (16 %) en Azië (16 %). Azië wordt door 35 % van de bedrijven 
beschouwd als een veelbelovende afzetmarkt. Dat het merendeel van de exportactiviteiten buiten Europa in handen is 

van bedrijven die meer dan 50 % van hun omzet halen uit export, is geen verrassing. Azië (32 %) en de Verenigde Staten en 
Canada (31 %) zijn de belangrijkste afzetgebieden van deze ondernemingen. 
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Nog voor de tweede COVID-19-golf van dit najaar liet de Wereldbank al uitschijnen dat we wereldwijd afstevenen op de 
grootste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien is er sinds het begin van de registratie van 

economische gegevens in 1870 nooit eerder een crisis geweest die in zoveel landen tegelijk kon toeslaan. Het is dan ook geen 
verrassing dat COVID-19 een hoofdrol opeist in de actualiteitsvragen van de traditionele Exportbarometer van Credendo en 
Trends. Zowat vier van de vijf respondenten van de bevraagde bedrijven geven aan dat de crisis negatieve gevolgen heeft 
voor hun activiteiten. De helft spreekt zelfs van een zware impact. Ter vergelijking: respectievelijk 67 % en 56 % wijzen het 

protectionisme en de brexit aan als bron van onzekerheid. 

VOORAL DE VRA AG STA AT ONDER DRUK
Sinds het begin van de pandemie wordt de vertraagde economie toegeschreven aan de tijdelijke sluiting van bedrijven en 
grenzen in combinatie met de transportproblemen. De Exportbarometer toont evenwel aan dat de voornaamste gevolgen 
zich ook bij de vraag laten voelen. De afname en annulering van bestellingen worden aangehaald als de twee belangrijkste 
pijnpunten bij de bevraagde bedrijven. Deze evolutie bevestigt eens te meer de ernst van de economische aardbeving: 
een sputterende consumptie veroorzaakt door de lockdown, een sterke toename van de werkloosheid en talloze sectoren 
die hun activiteiten helemaal zagen stilvallen door de lockdown. Ook het stopzetten van prospectie, productie en face-to-
facecontacten (categorie ‘Andere’) worden in dit verband door vele bedrijven aangehaald.
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ZWARE GEVOLGEN VOOR 50 % VAN DE BEDRIJVEN
De grafiek toont aan dat één bedrijf op de zeven zijn exportresultaten zag slinken met meer dan 50 %. De kleine helft van 
alle bedrijven noteerde een exportverlies van meer dan 10 %. En dat is uiteraard geen verrassing. Voor 2020 becijferde de 
Wereldhandelsorganisatie (WHO) inderdaad een terugval van 9,2 % van de wereldhandel in goederen. Europa maakt een 
bijzonder slechte beurt met een verwachte daling van 11,7 % van de export, terwijl Azië het er beter vanaf brengt (-4,5 %). Dit 
verschil is onder meer te verklaren door de geringere impact van de pandemie in China, Zuid-Korea en Japan. Anderzijds zijn er 
bedrijven die een graantje kunnen meepikken van de situatie en hun exportcijfers zagen toenemen dankzij de pandemie. Het 
gaat hier voornamelijk om sectoren zoals voeding (15,6 % van de bedrijven noteren een toename van hun exportcijfers), energie 

(20 %) en biotechnologie (25 %).

Opm.: het totale aantal antwoorden bedraagt 92 %; 7,6 % van de bevraagde ondernemingen kon nog geen inschatting maken van de 
gevolgen van de pandemie op de exportcijfers.

VERSNELDE DIGITALISER ING
Ondertussen namen de bedrijven allerlei maatregelen om hun exportactiviteiten op peil te houden en de crisis het hoofd 
te bieden. Zo wordt alles wat met digitalisering te maken heeft het vaakst genoemd, samen met virtuele klantenbezoeken 
(door 53 % van de bedrijven), e-commerce (34 %) en digitale missies (20 %), goed voor een totaal van 107 % (de respondenten 
konden meerdere antwoorden geven). Digitalisering komt daardoor vóór een uitdunning van de bedrijfsstructuren, met name 
kostenbesparing (47 %), reorganisatie (29 %) en het aanvragen van overheidssteun (26 %). We willen hierbij aanstippen dat de 
overheden steunmaatregelen hebben uitgevaardigd die door de bedrijven misschien niet als dusdanig werden opgepikt. 
Denk maar aan het akkoord met de financiële sector over een opschorting van kredietafbetalingen, het bevriezen van 
faillissementen en het uitstel van betalingen. De inbreng van de staat in het afzwakken van de gevolgen van de crisis is wellicht 
groter dan de antwoorden van de respondenten doen vermoeden. Tijdens de eerste negen maanden van 2020 bleef het aantal 
faillissementen relatief beperkt: 5.503 dossiers of 30 % minder dan tijdens dezelfde periode in 2019. Het stopzetten van bepaalde 
maatregelen dreigt helaas een golf van faillissementsaanvragen teweeg te brengen.
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DE CRIS IS OVERLEVEN: LES 1
De bevraagde bedrijven geven aan dat de crisis hen heeft gedwongen werk te maken van een versnelde 
digitalisering. Daarnaast streven ze naar een diversifiëring van hun klanten en leveranciers en denken ze na over 
een geografische afstemming van hun productie. Deze lessen vloeien rechtstreeks voort uit de belangrijke macro-
economische uitdagingen zoals diversificatie van de bevoorradingsketens en verplaatsing van de productie. Deze 
uitdagingen worden vaak onder de noemer ‘deglobalisering’ ondergebracht, die evenwel verdoezelt dat het vooral 
om een herschikking van de internationale handel gaat, en dus eerder om een ‘herglobalisering’. Op wereldvlak zien 
we dat de pandemie tot een versnelde verschuiving van trends heeft geleid, zoals de toegenomen digitalisering en 
herglobalisering.

F INANCIER INGSPROBLEMEN ALOM
Op korte termijn de crisis overbruggen is nu voor veel bedrijven de grote uitdaging. Helaas zullen niet alle 
respondenten daar ook in slagen. Algemeen beschouwd geeft één respondent op de drie aan geen gevolgen 
te ondervinden van de crisis. Heel wat van hun collega’s kregen wel af te rekenen met cashflowproblemen, 
hadden moeilijkheden om nieuwe kredieten te verkrijgen of moesten opboksen tegen een stijgende vraag naar 
financieringen of betalingsuitstel door klanten. We wijzen erop dat ook Credendo programma’s heeft uitgewerkt 
om internationaal actieve bedrijven te steunen. Zo heeft het exportkredietagentschap enerzijds de directe 
financieringen en bankgaranties uitgebreid en anderzijds met de federale overheid een herverzekeringsprogramma 
opgezet voor private kredietverzekeraars waarin Credendo namens de Belgische staat de kredietdekkingen zal 
handhaven. Daarmee wil Credendo vermijden dat tijdelijke problemen blijvende gevolgen hebben voor de 
bedrijven.  

Impact van de crisis op de financieringsbehoeften
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BLIJVENDE IMPACT OP DE EXPORT
Ondanks de vele doorgevoerde maatregelen blijkt uit onze Exportbarometer dat exportgeoriënteerde bedrijven 
vrezen dat de gevolgen van de crisis zich zullen doorzetten in 2021 en zelfs nog daarna. 60 % van de bedrijven 
vreest dat de gevolgen van de pandemie zich ook in 2021 nog zullen laten voelen. Dit cijfer bevestigt hoe dan ook 
de prognoses van de WHO die voor 2021 een volumegroei van 7,2 % van de wereldhandel in goederen voorziet, 
waarbij het niveau van voor de coronacrisis evenwel niet haalbaar is. De wereldhandel liet immers in 2019 al een 
volumedaling van 0,1 % op wereldschaal optekenen.

Impact van de pandemie op de exportcij fers van de komende jaren

14 %

22 %

59 %

71 %

Na 2022

In 2022 

Het hele jaar 2021

1e halfjaar 2021

STRUIKELBLOKKEN VOOR DE EXPORT
Oorzaken van conjuncturele aard zoals de pandemie en de handelsconflicten zijn zeker niet de enige elementen 
die de internationale handel beïnvloeden. De bedrijven krijgen ook af te rekenen met structurele problemen die 
hun exportmogelijkheden afremmen. In 2020 wijzen ze vooral de overdreven administratieve rompslomp aan 
als boosdoener, gevolgd door een duidelijke toename van oneerlijke concurrentie vanuit andere landen en 
protectionistische maatregelen. Nu we merken dat het internationale protectionisme een comeback lijkt te maken, 
is dat niet echt verrassend te noemen. De administratieve formaliteiten (douane, diverse regelgevingen, enz.) maken 
eveneens deel uit van de niet-tarifaire belemmeringen zoals ze door de WHO worden genoemd. Volgens de FOD 
Economie is het aantal handelsbeschermende maatregelen (antidumping-, antisubsidie-, vrijwaringsacties) van 
landen gericht tegen de EU-lidstaten tussen 2010 en 2018 toegenomen met 41 %. Goed nieuws is dan weer dat de 
productiekosten in België als minder belemmerend worden ervaren dan de voorgaande jaren. Deze gunstige trend 
tekent zich al af sinds 2016 en wordt nu trouwens bestendigd en bevestigd door de concurrentiecijfers van Eurostat 
en van de FOD Economie. België slaagde erin tussen 2008 en 2018 zijn concurrentienadeel door de loonkost per 
geproduceerde eenheid nagenoeg volledig uit te vlakken ten opzichte van Duitsland en Frankrijk. De bedrijven laten 
zich blijkbaar veel minder afschrikken door betalingsrisico’s, waar we verder nog op terugkomen, wisselkoersrisico’s, 
politieke risico’s en het gebrek aan kennis van de lokale markt (mogelijkheid om het internet in te schakelen als 
informatiebron). 
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Voornaamste struikelblokken voor het exportbeleid
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ZWAKKE GROEIVERWACHTINGEN VAN DE EXPORT
De pandemie, de brexit, de handelsconflicten en het protectionisme zetten een domper op de prognoses. Ongeveer 
vier bedrijven op de tien verwachten geen toename van hun exportvolume tijdens de komende drie jaar. Dat cijfer 
is meer dan verdubbeld tegenover 2017. We stellen evenwel vast dat de bedrijven die niet of nauwelijks exporteren 
pessimistischer zijn (57,3 % van hen verwacht geen groei) dan hun exportgeoriënteerde collega’s. Van de bevraagde 
bedrijven die tussen 25 en 100 % van hun omzet realiseren via export, rekent slechts één op de vijf niet op een 
omzetverhoging in het buitenland. Zowat één op de drie mikt op een aanzienlijke groei van 5 tot 10 % en één op de 
vijf rekent zelfs op een groeicijfer van 10 tot 25 % van de export tijdens de komende drie jaar.

Groeiverwachting van de export voor de komende drie jaar
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HOGE VERWACHTINGEN VAN DE FARMACEUTISCHE SECTOR EN B IOTECHNOLOGIE
Volgens de deelnemers aan de enquête geniet de farmaceutische sector de beste exportprognoses en laat 
daarmee de biotechnologie (61 %) achter zich. Het is duidelijk dat de gezondheidscrisis deze twee sectoren, met 
een van oudsher sterke activiteit in België, een flinke boost heeft gegeven. In 2019 liep het exportvolume van 
geneesmiddelen en vaccins op tot 49,8 miljard euro, goed voor een achtste van het totale exportvolume van de 
Belgische bedrijven. Sectoren als de chemie, de bouw- en baggerwerken en de ruimtevaartindustrie werden minder 
vaak genoemd dan in 2019, in tegenstelling tot de voedings- en drankenindustrie, transport en distributie. Als we de 
antwoorden van de bedrijven onder de loep leggen voor wat hun eigen sector betreft, blijken de farmaceutische 
(89 %) en chemische (80 %) bedrijven, samen met de fabrikanten van machines en apparaten (69 %) het meeste 
vertrouwen te hebben in de toekomst. De autosector (7 %) en de textielindustrie (17 %) daarentegen zetten grote 
vraagtekens bij hun eigen exportmogelijkheden.

Sectoren met de grootste exportmogelijkheden
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DIGITALISER ING BEVORDEREN
Om hun exportpotentieel ten volle te benutten, zetten de bedrijven steeds vaker in op digitale tools. Websites zijn 
uitgegroeid tot het voornaamste prospectie-instrument. Zes van de tien bevraagde bedrijven geven aan dat deze 
tool nog meer terrein wint ten opzichte van de – dit jaar weliswaar afgelaste – internationale beurzen en salons. 
Hoewel deze internationale contacten tijdens de pandemie wegvielen, blijven ze belangrijk voor meer dan de helft 
van de bedrijven die minstens 50 % van hun omzet uit exportactiviteiten halen. COVID-19 heeft de mailingpraktijk 
weer op gang gebracht en de sociale media (Facebook, Twitter, enz.) ingeschakeld als prospectietools. Dit 
fenomeen kreeg wereldwijd navolging. De reclameontvangsten van Facebook schoten de hoogte in en kenden 
een groei van 16 % tijdens de eerste negen maanden van het jaar. Aangezien de grote spelers zoals Unilever, Ford of 
Coca-Cola hun publiciteitscampagnes via de sociale netwerken hebben stopgezet, is deze groei grotendeels toe te 
schrijven aan de kmo’s. 

Gebruikte marketingtools om nieuwe landen aan te boren
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BEVOORRECHTE PARTNERS VAN DE BEDRIJVEN
Meer dan vier bedrijven op de tien met exportambities geven aan nergens ondersteuning te hebben gezocht bij de 
organisatie van hun exportactiviteiten. Daarnaast blijkt één op de vier van de overige bedrijven wel raad te hebben 
gevraagd bij een bank en bij een of meerdere regionale exportagentschappen (FIT, Awex, hub.brussels). We moeten 
hier evenwel opmerken dat de antwoorden verschillen voor de bedrijven die minstens de helft van hun omzet 
realiseren via export. Het duo regionale agentschappen en banken voert deze lijst aan, gevolgd door het antwoord 
‘Geen hulp’, dat door vier bedrijven op de tien wordt aangekruist. We zien evenwel dat de verschuiving van de 
Kamers van Koophandel naar de beroepsfederaties zich voordoet in alle ondernemingscategorieën.

Exportpartners
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Buitenlandse Handel

Andere

ONBETA ALDE FACTUREN: R IS ICO NR. 1
Openstaande facturen blijven met stip de grootste frustratie voor exportbedrijven. Meer dan de helft – tot zelfs twee 
derde – van de bevraagde bedrijven die meer dan 25 % van hun omzet realiseren via export, hebben ermee te 
maken. De vrees voor een voortzetting van deze trend is reëel en maakt een goede dekking essentiëler dan ooit. 
Wat de overige risico’s betreft, komen wisselkoersschommelingen op de tweede plaats, voornamelijk dan bij de 
bedrijven die sterker afhangen van export (47 %). Het risico op oorlogen, revoluties, natuurrampen, enz. lijkt gelukkig 
op z’n retour. Belgische bedrijven die naar de buurlanden exporteren, zagen het aantal onaangename verrassingen 
slinken, en dit in alle categorieën. 
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BESCHERMING TEGEN ONBETA ALDE FACTUREN
100 % voorafbetaling is nog steeds het vaakst gebruikte systeem om het risico op onbetaalde facturen af te wenden. 
Dit blijkt uit de antwoordscore van 26,4 % bij de bevraagde bedrijven. We zien dat deze trend over een periode van 
vijf jaar duidelijk op de terugweg is sinds 2016. Ook het documentair krediet neemt sterk af sinds het begin van deze 
Exportbarometer. In 2020 werd ook aanzienlijk minder gebruikgemaakt van de bankgarantie. Kredietverzekering 
daarentegen houdt stand en geniet nog steeds de voorkeur (26 %) van bedrijven met een grote exportactiviteit 
(meer dan een kwart van hun omzet). Dankzij de kredietverzekerings- en herverzekeringsprogramma’s van Credendo 
konden de dekkingen globaal genomen standhouden. We stippen hierbij aan dat meer dan 25 % van de bedrijven 
het betalingsrisico niet afdekt.

Afdekking van het risico op wanbetaling
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14 %

25 %
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100 % voorafbetaling

Documentair krediet (L/C)

Bankgarantie

Kredietverzekering

Het bedrijf dekt
betalingsrisico's

niet af

Weet ik niet

VERTROUWEN HA ALT DE BOVENHAND
We zouden talloze verklaringen kunnen geven voor het feit dat één bedrijf op de vier zijn betalingsrisico’s niet 
afdekt. Eén daarvan is het blijvend vertrouwen, ondanks de pandemie. Op een schaal van 1 tot 10 bedraagt de 
vertrouwensscore in de economie – in 2020 – 5,6. Dat is evenwel een niet te miskennen daling ten opzichte van het 
gemiddelde van de voorbije jaren, toen de score tussen 5,7 en 6,3 lag.
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Zoals bleek uit onze jaarlijkse Exportbarometer, zorgt de 
pandemie voor heel wat onzekerheid bij u als ondernemer. 
Uw klanten vragen bv. uitstel van betaling, terwijl u zelf uw 
leveranciers net sneller dient te betalen of verlegen zit om 
cashflow. Toch kan een stuk van deze onzekerheid worden 
weggenomen zodat facturen (tijdig) worden betaald en u 
uw eigen betalingsverplichtingen kunt nakomen.  
Een overzicht. 

VRAAG OM  
VOORAFBETALING 

U heeft vast wel al gehoord van 
de strategie ‘no money, no honey’ 
waarbij klanten dienen te betalen 
voordat de bestelling wordt klaar-
gemaakt of de productie wordt 
opgestart. In tijden als deze is dit 
echter niet de meest vanzelfspre-
kende oplossing: uw klant beschikt 
op dit ogenblik misschien niet over 
de nodige centen om de goederen 
te betalen bij bestelling of vóór de 
levering, en zijn huidige finan ciële 
reserves laten hem niet toe om 
deze onzekere tijden door te ko-
men. Maar door wat water (of een 
gedeeltelijke voorafbetaling) bij de 
wijn te doen, kunnen beide partijen 
met een geruster hart zakendoen. 
Bekijk dit wel op voorhand met uw 
klant en leg alles schriftelijk vast om 
latere misverstanden te vermijden.

BEKIJK HET GROTERE  
GEHEEL 

Een tweede zekerheid van betaling, 
maar minder voor de hand liggend, 
kan verkregen worden door naar 
het grotere geheel te kijken. Mis-
schien is uw klant wel deel van een 
grotere groep en kan het moeder- 
of zusterbedrijf voor de nodige be-
talingsgarantie zorgen. Controleer 
wel goed op voorhand dat dit over-
koepelende bedrijf minder hard 
getroffen is door de crisis en dus 
wel nog over het nodige geld be-
schikt indien uw klant zelf niet kan 
betalen. Check dus ook zeker de 
kredietwaardigheid van dit bedrijf. 
Deze oplossing vereist natuurlijk dat 
hierover onderhandeld kan worden 
en dat het moeder- of zusterbedrijf 
opgenomen wordt in de contrac-
ten, wat geen vanzelfsprekende 
opdracht is. 

5
TIPS

voor zekerheid
van betaling in
onzekere tijden

1 2

https://www.credendo.com/nl/needs/ik-wil-er-zeker-van-zijn-dat-mijn-klanten-kredietwaardig-zijn
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GEBRUIK EEN LETTER  
OF CREDIT 

Een vierde manier om zeker te zijn 
van betaling is een Letter of Credit 
(L/C) of documentair krediet. Dit is 
een onherroepelijke verbintenis tot 
betaling waarbij uw klant een kre-
diet opent bij zijn bank, die er zich 
op haar beurt toe verbindt om de 
leverancier te betalen, op voor-
waarde dat de leverancier voldoet 
aan de verplichting om een aantal 
vooraf bepaalde specifieke docu-
menten voor te leggen. De krediet-
openende bank stuurt het krediet 
door naar uw bank, die vervolgens 
aan u betaalt. Uw bank vordert het 
bedrag dan terug van de krediet-
openende bank. Het voordeel voor 
u is dat u kunt terugvallen op uw ei-
gen bank en niet langer afhankelijk 
bent van de betalingsbereidheid of 
-mogelijkheid van de klant. 

DRAAG FACTURATIE EN 
DEBITEURENRISICO OVER 

Een derde zekerheid van beta-
ling is factoring, een dienst die 
wordt aangeboden door banken 
en gespecialiseerde factoringbe-
drijven. Factoring is een vorm van 
debiteurenfinanciering waarbij u 
uw facturatie (of zelfs de volledige 
klantenadministratie) en het debi-
teurenrisico overdraagt aan een 
gespecialiseerd bedrijf, de factor. 
In ruil voor een vergoeding aan de 
factor, ontvangt u direct, bij wijze 
van voorschot, tussen 80 % en 90 % 
van alle ingediende factuurbedra-
gen. Zodra de debiteur de factor 
betaald heeft, ontvangt u meestal 
nog een restbedrag. Het grootste 
voordeel voor u is dan ook dat u niet 
hoeft te wachten op uw geld en 
ook geen facturatieopvolging dient 
te doen. Factoring is zeer geschikt 
voor groeiende bedrijven, omdat 
de financiering meegroeit met de 
debiteurenportefeuille. Door de 
factoring heeft u geen controle 
meer over uw facturen, wat de rela-
tie met uw klant kan schaden.

DOE EEN BEROEP OP  
KREDIETVERZEKERING 

Last but not least kan een krediet-
verzekering soelaas brengen. Een 
kredietverzekering dekt het risico 
van niet-betaling van vorderingen 
van binnenlandse en buitenlandse 
klanten. Redenen van niet-beta-
ling kunnen zijn: niet in staat (denk 
aan faillissement) of niet bereid 
zijn om te betalen, ook gekend als 
het commercieel risico, of niet-be-
taling omwille van problemen die 
buiten de macht van de buiten-
landse koper vallen (denk aan de-
viezenschaarste), ook gekend als 
het politiek risico. Als uw klant niet 
kan betalen en er een kredietver-
zekering afgesloten werd voordat 
de verkoopovereenkomst gesloten 
werd, betaalt de verzekeringsmaat-
schappij. Deze neemt de vordering 
dan over en probeert het geld als-
nog van uw klant te krijgen. 
Een van deze verzekeringsmaat-
schappijen is de Belgische openba-
re kredietverzekeraar Credendo die 
zowel verzekeringen van de gehele 
omzet aanbiedt als een verzeke-
ring per transactie. De premie die u 
betaalt, hangt af van de soort kre-
dietverzekering, de rating van het 
land waarnaar geëxporteerd wordt 
en de kredietwaardigheid van uw 
klant. 

43 5

Voor welke zekerheid u ook kiest, het is belangrijk om vooraf ook goed te controleren wat de situatie in dat 
land is en wat de politieke en commerciële risico’s zijn. Hoe hoger het risico, hoe onzekerder de situatie en 
hoe sterker de aanbeveling om een van bovenstaande maatregelen te nemen tegen niet-betaling. 
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