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Q&A webinar: De economische impact van COVID-19 op de Belgische economie / 
L'impact économique du COVID-19 sur l'économie belge 

Les entreprises qui ont fait faillites n'ont-elles pas disparu de l'échantillon de l'enquête, ce qui signifierait 
que la diminution d'activité est sous-estimée? 

(Bruno Eugène) 

Il existe en ce moment un moratoire sur les faillites (arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020). Les entreprises sont 

donc temporairement protégées contre la faillite, ,même si elles peuvent encore déposer elles -mêmes le bilan.  

Ce moratoire limite le nombre de faillites, mais il n’est donc pas exclu qu’une entreprise qui a elle-même 

déposé le bilan ou qui a été déclarée en faillite avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal ne soit plus présente 

dans les enquêtes ultérieures. De manière plus générale, il convient de souligner que la composition de 

l’échantillon change de semaine en semaine, toutes les organisations d’employeurs ou d’indépendants ne 

participent pas chaque semaine et toutes les entreprises qui reçoivent une lettre (membres de l’organisation) 

ne répondent pas chaque semaine. C’est pourquoi nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que des 

changements limités observés de semaine en semaine dans les chiffres doivent être interprétés avec une 

certaine prudence. En dépit des légères fluctuations hebdomadaires dans les chiffres précis (de 36 % à 29 

%), nous interprétons par exemple la perte de chiffre d’affaires rapportée comme étant « relativement 

constante ».  

What longer term changes do you expect on the economy (eg globalisation, certain sectors not surviving, 
way of doing business) and is this included in these predictions? 

(anonymous) 

Hebben jullie zicht op de evolutie van de export van onze bedrijven? 

(anonymous) 

Kan u verklaren waarom de grote ondernemingen minder worden getroffen en toch minder geneigd zijn 
om te investeren op korte termijn; en dit in tegenstelling tot de kleine instellingen? 

(Koen Demey) 

One of the key unknowns for the global economic outlook is the rebound in world trade. The latter has fallen 

more than world GDP and was already under pressure before the crisis due to rising protectionist and 

deglobalization forces. As most institutions, we expect a gradual recovery in world trade over the coming years  

but the crisis may fan the flames of deglobalization: as supply chains have been shown to be quite vulnerable,  

larger companies may rethink their operating models and reorganize their production in the direction of much 

shorter supply chains. This could lead to some reshoring of certain industrial activities. As trade is a vector of 

innovation and productivity growth, this may weigh on potential growth in the future.  

The speed and the strength of the recovery in trade will also be key for the export outlook of Belgian companies.  

As we indicated in the webinar, lack of demand seems to be a key concern for Belgian companies at the 

current juncture. In the weekly surveys, we have not distinguished yet between domestic and foreign demand.  

However, an important indication is that the concerns regarding insufficient demand are quite large for 

manufacturing companies. As they tend to export more than companies in other industries, this could suggest  

that export prospects are a key concern.  

A pessimistic outlook on trade and export prospects  may also be the reason why larger companies are 

currently postponing or canceling investment projects.  They are typically more involved in trade than the 

smaller companies; 

https://www.nbb.be/nl/evenementen/webinar-de-economische-impact-van-covid-19-op-de-belgische-economie
https://www.nbb.be/fr/evenements/webinaire-limpact-economique-du-covid-19-sur-leconomie-belge
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Heeft de NBB reeds enig zicht op de manier waarop op korte, middellange en langere termijn zal worden 
omgegaan met teleworking? En zodoende op de vraag naar vb openbaar vervoer ? Zal uw insziens  de vraag 
naar betere spreiding van de werkuren worden gevolgd ? 

(Sophie Dutordoir) 

We verwachten dat er tot lang na de crisis heel wat meer telewerk zal zijn. Waar dat kan,  is dat overigens nog 

steeds de regel. In onze ERMG-enquêtes vragen we de ondernemingen naar de huidige situatie inzake 

thuiswerk maar ook naar de manier waarop de huidige tijdelijk werklozen opnieuw zullen worden geïntegreerd.  

Dat kan al een indicatie geven. Zoals kan opgemaakt worden uit de gedetailleerde tabellen die beschikbaar 

zijn op onze web-site onder het recentste persbericht over de ERMG-enquête, werkt bij de bevraagde 

ondernemingen nog steeds ongeveer 23 % van het personeel thuis (enquête van 12 mei). In de enquête van 

midden-april was dat nog 37 %: er zijn dus al heel wat mensen teruggekeerd naar de werkplaats. Verder 

verwachten de bevraagde ondernemingen dat 80 % van de huidige tijdelijk werklozen weer aan de slag zal 

kunnen gaan, maar voor ongeveer 1 op 5 zal dat via thuiswerk zijn. Mogelijk zouden er dus  zeker zowat 20 % 

van de werknemers ook na de crisis nog van thuis uit blijven werken. We hebben anderzijds geen informatie 

over de impact op de spreiding van de werkuren. 

Vastgoed / Marché immobilier / Real estate 

Wat verwacht u voor de huizenprijzen in een crisis als deze. Is Belgisch vastgoed van particulieren hier 
immuun voor?  
(anonymous) 

Can you please give your view on Belgium’s residential market? do you think there will be a correction in 
sight? 
(anonymous) 

We have not yet produced detailed projections for Belgian residential real estate prices. We note that most 
observers expect a possibly large decline in prices. Please note in this connection that the crisis comes on top 
of the discontinuation of the tax abatement for mortgage loans (‘woonbonus’) in the Flemish Region as of 1 
January 2020. This also affects the loan capacity of buyers. However, we are not that pessimistic regarding 
price trends for residential real estate. Mortgage interest rates are likely to remain at historic lows and the 
impact of the crisis on income prospects should, all in all, be limited. Against that background, we believe that 
any decline in residential real estate prices should be limited and temporary, if prices decline at all.  

Wat is de situatie van België vergeleken met andere landen en in welke mate zullen de moeilijkheden van 
andere landen een impact hebben op de Belgische economie?  

(anonymous) 

Je zou kunnen verwachten dat de groeicijfers in bepaalde mate de omvang en de duur van de 

gezondheidsmaatregelen (‘lockdowns’) zullen weerspiegelen. In die zin is onze inschatting dat de 

economische klap in België allicht vergelijkbaar zal zijn met of net iets groter zal zijn dan het gemiddelde van 

het eurogebied. Zo viel de economie in Frankrijk, Spanje en Italië volgens de eerste kwartaalcijfers al bijzonder 

scherp terug in het eerste kwartaal van 2020, met respectievelijk 5,8 %, 5,2 % en 4,7 %. In België bleef de 

daling volgens de flash-raming van het INR ‘beperkt’ tot 3,9 %, wat vergelijkbaar is met de afname van de 

bedrijvigheid in het eurogebied (3,8 % volgens de ‘preliminary flash estimate’ van Eurostat, van 30 april).  

Anderzijds zijn de Europese landen o.m. via de handelsrelaties uiteraard sterk met elkaar verbonden en 

kunnen gezondheidsmaatregelen in land A ook een impact hebben op de economie in land B. Het beste 

voorbeeld daarvan is de situatie in Zweden, waar de beperkende maatregelen heel licht zijn in vergelijking met 

die in andere landen. Toch kromp de economie ook daar in het eerste kwartaal, zij het met slechts 0,3 %. 

Bovendien verwachten de collega’s van de Sveriges Riksbank (zie deze link) ook voor Zweden een heel zware 

terugval in 2020, van net geen 7 % tot bijna 10 %, naargelang het scenario. In de lenteprognoses voor België,  

die we in het webinar op 12 juni zullen voorstellen, wordt uiteraard rekening gehouden met de moeilijkheden 

in de andere landen, die bv. op de vraag naar Belgische uitvoer wegen.   

https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/press-releases/2020/monetary-policy-april-2020--the-riksbank-is-supporting-an-economy--in-crisis/
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Heeft de NBB al een inschatting gemaakt van de impact van de crisis op de inkomsten uit de 
personenbelasting aanslagjaar 2021? Dat is belangrijk voor de gemeenten, die een aanvullende PB heffen. 

(Jan Leroy) 

Neen, in het NBB-FPB scenario is er geen super-gedetailleerde raming gemaakt van de diverse onderdelen 

van de overheidsrekening. Dat zal wel gebeuren in de voorjaarsprognoses die we in het webinar op 12 juni 

zullen toelichten. We houden je op de hoogte. Uiteraard zullen ook de collega’s van het FPB een dergelijke 

raming maken in het kader van de Economische Begroting van 5 juni. 

Could you please repeat (in French or in English) how to read the chart on page 6? 

(Laurent Kemoe) 

The Chart on slide 6 shows the reported decline in sales by company size (as measured by number of staff). 

We see that the self-employed workers and smaller companies (1-10 staff) tend to report larger falls in turnover:  

the share of companies reporting at least a 50 % fall in turnover (black and red on the graph) is larger than for 

the bigger companies. Hence, the self-employed and the smaller companies seem to suffer most from the 

crisis. This is because they tend to be recognized relatively less as ‘essential’ companies (that have to stay 

operational) but in all likelihood also because there are more self -employed/smaller companies in the worst-

hit industries (accommodation, restaurants, etc.) than in the industries that report a lower crisis impact (e.g.  

financial industry).  

Ik ken die bakkerij! 

(anonymous) 

Mooi! Laten we dan toch nog hopen dat ze weer open gaat en we weer kunnen genieten van de pasteis de 

nata en de andere lekkernijen… We wensen bij deze ook het allerbeste aan alle zelfstandigen en 

ondernemingen, die nu in moeilijkheden zitten of nog gesloten zijn, alsook aan hun werknemers.  Stay strong!  

 
 


