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Koppeling van uw klanten met de Graydon 
database 
Onderstaande grafiek geeft aan hoeveel van de 48.663 door u aangeleverde klanten 
in deze analyse zijn opgenomen. Daarnaast ziet u ook waarom bepaalde klanten zijn 
uitgesloten. 
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Actieve bedrijven 
In de eerste grafiek ziet u dat 20,7% van de door u aangeleverde klanten inmiddels 
passief is. Om welke reden ze passief zijn, vindt u in de tweede grafiek. 
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Activiteitscore 
De activiteitscore, een score van 0 tot 10, meet voor elk Belgisch bedrijf in hoeverre 
het activiteit ontwikkelt. Hoe lager de score, hoe kleiner de kans dat een bedrijf ook 
werkelijk economisch actief is. Ook al staat het dan als actief geregistreerd bij de 
KBO. 

 

Lees meer over de activiteitscore via onderstaande links: 

 De activiteitscore: richt u op de bedrijven die echt economisch actief zijn 
 Alles wat u weten over de activiteitscore (Video) 
 De activiteitscore gebruiken levert u altijd winst op 

 

Gehele Belgische populatie 

 

 

Uw klanten werden in de volgende categorieën verdeeld 

2.747 van uw klanten ontwikkelen weinig tot geen activiteit.  

En voor 1.095 van uw klanten kan geen activiteitscore worden berekend. Dit betreft 
vooral buitenlandse ondernemingen en vzw’s. 
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Karakteristieken van uw klanten 
In deze analyse verdelen we uw klantenportefeuille op basis van verschillende 
karakteristieken, zoals rechtsvorm, aantal werknemers, activiteitscode (NACE 2 & 5) 
en leeftijd van de bedrijven. 

Rechtsvormen 

Het resultaat van de verdeling volgens rechtsvorm vindt u terug in de eerste grafiek. 
De belangrijkste rechtsvormen zijn individueel weergegeven. Alle andere vormen 
vallen in de categorie ‘Overige’. 
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Aantal werknemers 

In deze grafiek verdelen we uw klanten op basis van het geregistreerd aantal 
werknemers. 

 
 

Verdeling per industrie (NACE 2): top-10 activiteiten 

Om te bepalen welke bedrijven u in uw portefeuille heeft, kijken we in deze eerste 
grafiek naar de eerste twee cijfers van NACE-code. Dit gebeurt volgens een 
cascadesysteem, waarbij verschillende bronnen geconsulteerd worden. Het geeft 
aan in welke overkoepelende sector een bedrijf actief is. Voor 0,5% van uw klanten is 
dit onbekend. 
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Verdeling per industrie (NACE 5): top-10 activiteiten 

In de volgende grafiek bekijken we de NACE-code op basis van 5 cijfers. U krijgt zo 
een gedetailleerder beeld van wat uw klanten daadwerkelijk doen. Voor 0,5% van de 
bedrijven is dit onbekend. 
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Leeftijd van uw klanten 

De onderstaande grafiek geeft de leeftijd van uw klanten weer. Deze grafiek is 
specifiek gericht op de eerste vijf levensjaren van een bedrijf. Deze periode is 
enerzijds de meest risicovolle periode, maar biedt anderzijds ook kansen. Zeker in 
het kader van prospectie zijn deze jonge bedrijven een ideale doelgroep om nieuwe 
business te ontwikkelen. 

 

 

 

Graydon scores en ratings 
In het vorige hoofdstuk hebben we uw klanten verdeeld op basis van verschillende 
karakteristieken. In dit hoofdstuk bekijken we dezelfde klanten aan de hand van een 
aantal unieke Graydon scores en ratings. 

Graydon Credit Rating 

De Graydon Credit Rating is een uniforme gezondheidsscore, die gebruikt wordt in 
België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De rating geeft de kans op wanbetaling 
aan voor de komende 12 maanden. Een rating AAA staat voor een erg laag risico. Een 
C-rating wijst op een hoog risico. Om dit goed te kunnen inschatten hebben we uw 
klantenportefeuille eveneens afgezet tegen de volledige Belgische populatie. 
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Multiscore 

De multiscore, een specifieke Belgische score, rust op drie pijlers (feiten, balansen en 
betalingservaringen) die elk tientallen variabelen bevatten. Op die manier bundelen 
we alle informatie waarover we beschikken in één score om een onderneming op 
middellange termijn te beoordelen naar financiële gezondheid, betalingsmoraal en 
overlevingskansen. De multiscore ligt tussen 0 en 100. Hoe hoger de score, hoe meer 
potentieel en hoe kleiner het risico op wanbetaling of faillissement. 

 

 
Lees meer over de multiscore via onderstaande links: 

 Maak een onderscheid in uw klantenportefeuille tussen sterke en zwakkere 
bedrijven 

 Alles wat u moet weten over de multiscore 
 Hoe ruimt u een puinhoop op in het debiteurenbeheer? 
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Groeiscore 

In onderstaande grafiek is de groeiscore weergegeven voor zowel uw klanten als 
voor alle andere Belgische bedrijven. Heel wat cijfers en ratio’s focussen op risico’s 
en faillissementen vermijden. De groeiscore focust resoluut op toekomstige groei. Ze 
geeft een unieke indicatie over de potentiële groeikansen van een bedrijf. Ze bekijkt in 
welke mate een onderneming haar eigen groei kan financieren, zonder onmiddellijk 
beroep te doen op extern kapitaal. De score houdt rekening met tal van data-
elementen. Denk maar aan algemene bedrijfskenmerken, omzet, aantal werknemers, 
marktomstandigheden en een aantal financiële gegevens die in de database van 
Graydon te vinden zijn. 

 

 
Lees meer over de groeiscore via onderstaande links: 

 De groeiscore gebruiken is oneerlijk tegenover uw concurrent 
 Alles wat u moet weten over de groeiscore 
  Stel dat u de toekomst kunt voorspellen 
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Locatie van uw klanten 
In dit laatste hoofdstuk vindt u de geografische locatie van uw klanten terug. 

Marktpenetratie per provincie 

Onderstaande kaart laat uw marktpenetratie per provincie zien. 
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Kerncijfers per provincie 

De belangrijkste cijfers per provincie zijn opgenomen in de onderstaande tabel. 

Provincie # klanten % marktpenetratie # ondernemingen 

Bruxelles 5.910 2,9% 205.798 

Antwerpen 5.841 2,4% 238.506 

Oost-Vlaanderen 5.130 2,8% 184.009 

Vlaams-Brabant 4.259 3,0% 139.697 

West-Vlaanderen 3.711 2,1% 172.736 

Liège 3.670 3,0% 122.031 

Hainaut 2.495 2,0% 126.998 

Waals-Brabant 2.184 3,4% 64.784 

Limburg 2.083 2,0% 104.473 

Namur 1.400 2,3% 59.835 

Luxembourg 737 2,2% 32.958 

 


