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bedraagt het  

welvaartsverschil 

tussen de VS en de 

eurozone, tegen-

over 22 procent in 

de jaren negentig.

_blz. 22

De verschillende regeringen van 
ons land hebben de Belgische 
economie maandenlang gestut 
tijdens de coronacrisis. De hore-
ca bijvoorbeeld moest van okto-
ber vorig jaar tot in mei sluiten. 
Trends en de financiële-infor-
matieleverancier Trends Busi-
ness Information maakten een 
gedetailleerde berekening van 
de coronasteun.
Nog altijd krijgen tienduizenden 
zelfstandigen een zogenoemd 
dubbel overbruggingsrecht, een 
vergoeding die kan oplopen tot 

ruim 3220 euro bruto per 
maand. Van maart 2020 tot 
maart van dit jaar keerde de 
federale overheid ruim 4,3 mil-
jard euro uit aan zelfstandigen.
Ook Vlaanderen liet zich niet 
onbetuigd. Het betaalde 106.341 
hinderpremies uit, voor in totaal 
1,16 miljard euro. Relatief gezien 
profiteerde een kleine cafébaas 
meer dan een winkel- of een 
restaurantketen met veel werk-
nemers. En de steun heeft het 
leven van zombiebedrijven 
kunstmatig gerekt. z W.R.
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V
laanderen telt een brui-
send horecaleven, leert 
ook de lijst met Vlaamse 
bedrijven die een hinder-
premie ontvingen. De 
Vlaamse overheid riep die 
premie vorig jaar in het 
leven voor Vlaamse bedrij-
ven die door de corona-
pandemie moesten sluiten. 
De hinderpremie bestond 
uit een forfaitair bedrag 
van 4000 euro, plus 

160 euro per sluitingsdag. “We 
hebben 106.341 hinderpremies 
uitbetaald, goed voor 1,16 miljard 
euro”, zegt Vlaams minister van 
Economie Hilde Crevits (CD&V). 
“Daarvan zijn er 59.028 uitbetaald 
aan rechtspersonen. De overige 
premies zijn ten gunste van een-
manszaken. Zij werken zonder 
vennootschap. Hun persoonsgege-
vens kunnen dus niet openbaar 
worden gemaakt.”
Desondanks vertelt de lijst met 
59.028 openbaar gemaakte onder-
nemingen veel. Alle mogelijke 

zelfstandigen werden met Vlaams 
overheidsgeld gestut. Zo kreeg 
Frituur bvba De Gouden Saté, een 
begrip in Gent, een hinderpremie 
van 12.640 euro. De winstgevende 
bvba Maga ontving 32.160 euro 
voor het goed draaiende café 
Monico, een populaire stopplaats 
op de Meir.

Ook Watou, de uiterste uithoek 
van Poperinge aan de Franse 
grens, laafde zich aan de hinder-
premie. Op het centrale Watou-
plein vinden we onder meer café 

Oud Gemeentehuis, dat 12.640 eu-
ro kreeg. Restaurant De Patersta-
fel: hinderpremie 11.200 euro. De 
grootste hinderpremie was voor 
Hotel Het Wethuys: 68.320 euro. 
“Gelukkig is die overheidssteun 
er”, zegt eigenaar Barbara Sedeyn 
op haar terras, terwijl op het 
marktplein een speciaal ‘corona-
terras’ in elkaar wordt getimmerd. 
“Het Wethuys is een restaurant 
plus hotel met elf kamers. Maar we 
hebben ook nog drie grote vakan-
tiewoningen voor 20 tot 25 men-
sen. Die hebben het heel moeilijk, 
want een gezin mag maximaal vier 
extra mensen uitnodigen vanwege 
de coronamaatregelen. De over-
heidssteun dekt enkel onze vaste 
kosten.”
De overkoepelende bvba Mariden 
is in handen van Barbara Sedeyn 
en de ouders Serge Coudron en 
Nadine D’Hondt. De bvba had in 
2019 een balanstotaal van 1,4 mil-
joen euro, vooral vastgoed. Die 
werden aan de passivakant gecom-
penseerd door vooral eigen vermo-
gen plus overige schulden. Maar 
de winstgevendheid was laag. “Ons 
hotel kon tijdens de lockdown 
openblijven, maar we hadden nau-
welijks gasten”, meldt Barbara Se-
deyn. “Nog altijd komen de reser-
vaties maar schoorvoetend binnen, 
terwijl mei normaal een heel druk-
ke maand is.” Gelukkig zijn er nog 
de Fransen, die op het zonovergo-
ten terras komen genieten van un 
bain de soleil.

Stresstest
Trends analyseerde de 59.028 
Vlaamse bedrijven die een hinder-
premie ontvingen. We maalden de 
bedrijven door de databank van de 
financieel-economische informa-
tieverschaffer Trends Business In-
formation. Om welke bedrijven 
gaat het? Hoe gezond waren ze 
voor de pandemie toesloeg? En 
hoe evolueerde hun toestand op 
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VLAAMSE HINDERPREMIE GING VOORAL NAAR KLEINE HORECAZAKEN

Vlaanderen deelde 
1,16 miljard euro uit
De Vlaamse regering heeft met coronasubsidies een brede waaier kleine 
bedrijfjes overeind gehouden. Maar de hinderpremie stutte vooral het 
dorpscafé, en nauwelijks bedrijven met veel tewerkstelling. Bovendien rek-
te ze het leven van zombiebedrijven, blijkt uit een exclusief onderzoek van 

Trends en Trends Business Information. W O L F G A N G  R I E P L ,  F OTO ’S  E M Y  E L L E B O O G

Het forfaitaire bedrag van 
4000 euro plus 160 euro per  
sluitingsdag is een veel betere 
deal voor een klein dorpscafé  
dan voor een winkelketen.

 BARBARA EN ZOON GILLES SEDEYN, 

EN NADINE D’HONDT

“De overheidssteun dekt enkel onze 

vaste kosten.”
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basis van de stresstest van Trends 
Business Information, die meet 
hoeveel weken bedrijven een slui-
ting kunnen verteren en hoe dat 
hun reserves aantast. Heeft de 
hinderpremie echt de financiële 
gezondheid van de bedrijven ge-
stut? We kwamen tot drie belang-
rijke conclusies:

1. VOORAL KLEINE BEDRĲVEN 

DEDEN EEN BEROEP OP DE HIN-

DERPREMIE

Maar liefst 85 procent van de on-
dernemingen die een hinderpre-
mie kregen, heeft tot negen werk-
nemers. Slechts 0,07 procent telt 
meer dan 500 werknemers. Het 
gaat om 41 van de 59.028 onderne-
mingen. Dat mag niet echt verba-
zen, gezien het nivellerende ka-

rakter van de premie. Het forfai-
taire bedrag van 4000 euro plus 
160 euro per sluitingsdag is een 
veel betere deal voor een klein 
dorpscafé dan voor een winkelke-
ten. Mayerline, een kledingketen 
met 46 winkels en een onderdeel 
van de Claes Retail Group (JBC), 
ontving bijvoorbeeld nauwelijks 
44.000 euro hinderpremie. Som-
mige caféuitbaters cashten hogere 
bedragen.

“De hinderpremie is disproportio-
neel toebedeeld”, bevestigt Bart 
Claes, de CEO van de kleding-
groep. “Dat had anders aangepakt 
kunnen worden. Men had een on-
derscheid kunnen maken naarge-
lang de grootte en dus ook de 

maatschappelijke bijdrage van een 
bedrijf. Maar de overheid heeft tij-
dens de coronacrisis verschillende 
maatregelen in het leven geroe-
pen. Wij konden ook gebruikma-
ken van het stelsel van de tijdelijke 
werkloosheid. Dat heeft bijgedra-
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BEDRĲF MET HOOGSTE HINDERPREMIE GING FAILLIET

De bv De Shop Evenemen-

tenhal kreeg de hoogste 

hinderpremie, blĳkt uit de 

lĳst met bedrĳven. Het 

gaat om 139.680 euro. De 

onderneming was een uit-

bater van zalen voor eve-

nementen en feesten aan 

de Rĳnkaai in Antwerpen 

(’t Eilandje). De onderne-

ming is bekend van onder 

meer de zomerbar Jardin 

en de discotheken Club 

Vaag, Lima en Roxy.

Op 11 mei werd het faillis-

sement van het bedrĳf ge-

opend. De eigenaar Wim 

Van der Borght, een be-

kende Antwerpse horeca-

ondernemer met ruim 

twintig zaken, wĳt het fail-

lissement aan de verplich-

te sluiting van de evene-

mentenhal sinds 18 maart 

2020. “Die sluiting werd 

onhoudbaar”, meldt 

woordvoerder Barbara 

Soens. “Bovendien is de 

betaling van de hinder-

premie al een hele tĳd ge-

leden gestopt. De over-

heid ging niet akkoord 

met het aantal openings-

dagen. De evenementen-

hal is elke dag open. We 

hebben overigens minder 

dan die 139.680 euro ont-

vangen. Als gevolg van de 

staking van betaling ging 

De Shop Evenementenhal 

noodgedwongen zelf in 

staking van betaling.”

Vlaams minister van Eco-

nomie Hilde Crevits 

(CD&V) meldt dat de on-

derneming inderdaad een 

lager bedrag aan hinder-

premies kreeg: 123.680 in 

plaats van 139.680 euro. 

“De onderneming kreeg in 

totaal 156.180 euro via 

verschillende maatrege-

len. Naast de hinderpre-

mie was er een onder-

steuningspremie van 

10.000 euro en ze kreeg 

22.500 euro door het 

nieuwe Vlaamse bescher-

mingsmechanisme. De 

uitbetaling is na controle 

van de dossiers voorlopig 

gestopt. 93.680 euro 

wordt teruggevorderd. 

Een van de vĳf vestigin-

gen waarvoor de hinder-

premie werd gevraagd, 

was niet verplicht geslo-

ten. Voor de overige vier 

vestigingen klopten de 

aangegeven openingsda-

gen niet.” Wim Van der 

Borght is het niet eens 

met de beoordeling van 

de openingsdagen door 

de overheid.

SUBSIDIES STUTTEN VOORAL ZOMBIEBEDRĲVEN

Solvabiliteit volgens de jongste balans 

Voor de stresstest Na de stresstest Evolutie

 >25% 25.180 19.880 -21%

15-25% 5439 2488 -54%

0-15% 7159 3987 -44%

<0% 8649 8638 -9%

Niet beschikbaar (1) 12.601 11.358 nvt

Totaal (2) 59.028 57.153 (3) -3%

(1) Niet balansplichtig of geen balans neergelegd. Intussen zĳn er 1234 gestopt. (2) 1875 bedrĳven hebben hun activiteit stopgezet. (3) Nog eens bĳna 11.000 bedrĳven zagen 
hun solvabiliteit verslechteren.               Bron: Trends Business Information

‘In de lijst van verdwenen bedrij-
ven staan 499 zelfstandigen. Die 
hebben allen een premie gekre-
gen, maar zijn toch gestopt’
PA S C A L  F L I S C H ,  T R E N D S  B U S I N E S S  I N F O R M AT I O N
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gen tot het behoud van banen. Alle 
hulp was welkom.”
Annick Van Overstraeten is scher-
per. Ze was tot vorige lente de 
CEO van Lunch Garden, een keten 
met 75 restaurants. De voorbije 
zomer werd ze de CEO van de 

broodjesketen Le Pain Quotidien, 
goed voor 34 winkels in België. De 
ketens kregen elk een hinderpre-
mie van 70.400 euro. “De steun-
maatregelen zijn goed, maar niet 
fijnmazig genoeg. Het kleine 
dorpscafé heeft daarvan kunnen 
profiteren, maar een grotere res-
taurantketen werd heel zwaar be-
nadeeld. Ik herhaal dat al weken, 
maar de politiek blijft daarvoor 
doof.”

2.  EEN ENORME WAAIER AAN 

BEDRĲVEN
Trends Business Information 
registreerde bij de ontvangers van 
de hinderpremie bijna 800 catego-
rieën van beroepsactiviteiten. De 
horeca is de belangrijkste, met 

15.097 bedrijven, een kwart van het 
totaal. In die categorie zijn de res-
taurants de grootste subgroep 
(9676 bedrijven), gevolgd door de 
cafés (2918). Daarna volgen kleine 
garagehouders, kappers en lokale 
kledingwinkels.

3.  DE HINDERPREMIE STOPT 

HET BLOEDBAD NIET
Slechts 37 procent van de bedrij-
ven was voor de pandemie echt 
gezond. Op die gezonde bedrijven 
paste Trends Business Information 
zijn stresstest toe. Daaruit blijkt 
dat de coronacrisis rake klappen 
heeft uitgedeeld. Het aantal gezon-
de bedrijven zakt met ruim een 
vijfde (zie tabel). De neergang gaat 
pijlsnel: 1544 van de voordien ge-
zonde bedrijven hebben nu een 
negatief eigen vermogen.
Al 1875 van de 59.028 geanaliseer-
de bedrijven gaf er de brui aan. 
“Die waren voordien al zwak”, 
stelt Pascal Flisch, analist bij 
Trends Business Information. “Van 
die gestopte bedrijven hadden er 
1500 voordien al een heel zwakke 
solvabiliteit of een negatief eigen 
vermogen. Op die lijst van verdwe-
nen bedrijven staan 499 zelfstandi-
gen. Die hebben allen een premie 
gekregen, maar zijn nu dus ge-
stopt.”
Geen enkele van de categorieën, 
berekend op basis van de solvabili-
teit, ging erop vooruit. Opvallend is 
dat de minst getroffen categorie 
die van de bedrijven met voordien 
al een negatief eigen vermogen is. 
Hebben de subsidies zombiebe-
drijven op wonderbaarlijke wijze 
aan winst geholpen? Ja en nee: 756 
van de ondernemingen die voor de 
coronapandemie al als een zom-
biebedrijf konden worden be-
schouwd, hebben intussen hun 
activiteiten gestaakt. z
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61,3
MILJOEN

euro vordert Vlaanderen terug  

in 7255 dossiers.

41
ONDERNEMINGEN

van de 59.028 bedrĳven die  

een hinderpremie kregen,  

waren grote bedrĳven.

 ANNICK VAN 

OVERSTRAETEN

“Het dorpscafé profi-

teerde van de 

hinderpremie, de 

restaurantketen 

werd heel zwaar 

benadeeld.”
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