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Voor België was 2018 een recordjaar 
wat het aantrekken van directe 
buitenlandse investeringen (DBI) 
betreft. Ons land haalde 278 DBI-
projecten binnen, een stijging met 29% 
tegenover vorig jaar, en goed voor een 
jobcreatie van 7.363 jobs. Deze grote 
stijging van het aantal DBI gaat in tegen 
de trend in Europa. Als geografisch en 
politiek centrum van Europa profiteert 
België van de onzekerheid die de brexit 
veroorzaakt en van de reorganisatie 
van toeleveringsketens die enkele jaren 
geleden in heel Europa van start ging, 
waardoor de logistieke projecten met 
18% toenamen. Daarnaast kende het 
aantal projecten voor onderzoek en 
ontwikkeling en voor hoofdkantoren 
meer dan een verdubbeling in 2018. 

Als we de resultaten van het recentste 
onderzoek van EY naar DBI en 
internationale bedrijven in Europa 
bekijken, blijkt dat West-Europa in 
vergelijking met andere regio’s in de 
wereld vandaag aantrekkelijker dan 
ooit in de afgelopen tien jaar wordt 
bevonden om activiteiten op te starten. 

Hoewel Europa het vergeleken met 
andere regio’s goed doet, is de eigenlijke 
bereidheid om te investeren in het 
continent gedaald tot het laagste 
niveau in zeven jaar. De cocktail van 
economische en politieke onzekerheid, 
niet alleen in Europa maar overal ter 
wereld, heeft er immers voor gezorgd 
dat bedrijven hun buitenlandse 
investeringsplannen hebben herzien. 

In 2018 begon deze trend op te komen. 
Voor het eerst in zes jaar daalden vorig 
jaar de DBI in Europa op jaarbasis – 
internationale bedrijven voerden 6.356 
DBI-projecten uit in Europa in 2018. Dat 
is een daling met 4%. 

Ons onderzoek toont aan dat de 
politieke onzekerheid in verschillende 
vormen het belangrijkste risico inhoudt 
voor de attractiviteit van Europa in de 
komende drie jaar. 

Voorwoord

Volgens de bevraagde bedrijven vormt 
de brexit het grootste risico voor de 
attractiviteit van Europa. Politieke 
instabiliteit komt op de tweede plaats, 
de opkomst van het populisme en 
protectionisme op de derde en de 
wereldwijde politieke onzekerheid op de 
vierde.

De bedrijven zeggen dat hun 
topprioriteit bij de beslissing over 
een investeringsbestemming 
de beschikbaarheid van een 
beroepsbevolking met technologische 
vaardigheden is. Dat is niet verrassend 
aangezien bijna drie kwart van de 
Europese bedrijven beweert dat een 
tekort aan talent nadelig is voor de 
productiviteit en rentabiliteit. Twee 
derde zegt bovendien dat het tekort aan 
talent een negatieve impact heeft op 
de omzetgroei. De vaardigheden die ze 
tegenwoordig het meest nodig hebben, 
hebben te maken met cyberveiligheid, 
AI en robotics, en met big data en 
analytics. 

Naast het beschikbare talent voelen 
bedrijven zich aangetrokken tot landen 
met een stabiel fiscaal beleid, sterke 
handelsrelaties en een degelijke digitale 
infrastructuur. Landen die dat allemaal 
bieden, kunnen rekenen op meer 
DBI en de daarmee gepaard gaande 
economische voordelen.

Uit ons onderzoek blijkt dat 
bedrijven optimistisch zijn over 
de digitale economie in België. 
De mobiliteitsproblemen in ons 
land hebben echter nog steeds 
een negatieve uitwerking op de 
investeringsbeslissingen. Om de 
attractiviteit van ons land voor 
buitenlandse investeerders op lange 
termijn te verzekeren, zijn een hele 
reeks beleidsmaatregelen wenselijk. 
Met deze Barometer van de Belgische 
Attractiviteit willen wij bijdragen tot en 
inspiratie geven voor de invoering van 
een doeltreffend beleid op dit gebied.

Patrick Rottiers
CEO EY België

Tristan Dhondt 
Partner EY Real Estate 
Advisory Services
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Executive summary

Recordjaar voor directe buitenlandse investeringen 
in België
Voor België was 2018 een recordjaar voor het aantrekken van 
directe buitenlandse investeringen. Er werden in totaal 278 
projecten opgestart, een stijging met 29% tegenover het jaar 
ervoor. Daarbij werden meer jobs dan ooit gecreëerd, namelijk 
7.363.

De grote stijging in het aantal directe buitenlandse 
investeringen gaat in tegen de trend in Europa en doet ons 
land stijgen in de Europese rangschikking van de 8e plaats in 
2017 naar de 5e in 2018.

Zakelijke dienstenprojecten zetten de toon, 
transportsector creëert de meeste jobs 
De zakelijke dienstensector haalde het hoogste aantal 
projecten (47) binnen. Daarna volgen de sectoren transport 
en logistiek (35), agro-voeding (26), de digitale sector (23) en 
de transportfabrikanten en -leveranciers (21). 

Iets meer dan een kwart van alle jobs uit directe buitenlandse 
investeringsprojecten werd gecreëerd in de transport- en 
logistieke sector. Als we die sector samenvoegen met 
de sector van de transportfabrikanten tot een ruimere 
transportsector, dan is die goed voor 44% van alle gecreëerde 
jobs. 

Grootse groei bij Vlaanderen en Brussel, meeste 
jobs/project in Wallonië 
De regio’s die hebben bijgedragen aan de toename van het 
aantal buitenlandse investeringsprojecten zijn Vlaanderen en 
Brussel, met respectievelijk 169 en 61 projecten.

Wallonië creëert een groot aantal jobs per investeringsproject 
(39) en presteert daarmee beter dan Vlaanderen en Brussel, 
die respectievelijk 32 en 2 jobs per investeringsproject 
creëren. 

De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat Brussel 
Vlaanderen bijna ingehaald heeft als aantrekkelijkste regio in 
België voor investeerders. Ongeveer 40% vindt Vlaanderen 
de aantrekkelijkste regio, een daling tegenover de 51% van 
vorig jaar. Daarvan profiteert in de eerste plaats het Brusselse 
Gewest, dat zijn score zag stijgen van 29% tot 39%. Dit 
resultaat is wellicht te danken aan het verbeterde beeld van 
de stadsregio en zijn betere branding.
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Brexit leidt tot meer 
investeringen in hoofdkantoren 
De verkoop- en marketingsector 
trok de meeste projecten (97) aan. 
Daarna volgen de sectoren logistiek 
(58), productie (57) en onderzoek & 
ontwikkeling, dat van 17 projecten het 
jaar ervoor steeg naar 36.

Het aantal investeringsprojecten in 
hoofdkantoren nam aanzienlijk toe, van 
4 in 2017 tot 19. We kunnen speculeren 
dat een hoog percentage van deze 
projecten verhuizingen zijn ten gevolge 
van de brexit.

Meer dan de helft van de respondenten 
(58%) meent dat de uittreding van 
het Verenigd Koninkrijk uit de EU een 
positieve impact zal hebben op de 
attractiviteit van België.
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De negatieve impact van mobiliteit blijft
41% van de ondervraagde bedrijven geven 
aan dat mobiliteit een negatieve impact heeft 
op hun investeringsbeslissing in België.

Deze mening is vooral sterk bij bedrijven die 
actief zijn in België, van wie 64% zegt dat dat 

files en wegeninfrastructuur een negatieve invloed hebben op 
hun beslissing.

Innovatiesteun is de grootste prioriteit 
84% van de ondervraagde bedrijven gelooft 
in het potentieel van België om toekomstige 
uitdagingen op het gebied van innovatie aan 
te pakken.

Ze geven ook aan dat innovatiesteun de 
eerste prioriteit geworden is in België om 

concurrentieel aantrekkelijk te blijven op wereldniveau, boven 
belastingverlaging.

Kwalitatieve aspecten worden belangrijker, maar 
belastingverlaging blijft relevant 
Kwalitatieve aspecten, zoals de kwaliteit van de 
arbeidskrachten en de levenskwaliteit, worden belangrijker 
voor buitenlandse investeerders.

Vooral bedrijven die actief zijn in België, benadrukken nog 
steeds het belang van het verlagen van het belastingtarief en 
de loonkosten.

DBI in Europa daalt voor het eerst in zes jaar
Europa haalde 6.356 investeringsprojecten binnen in 2018, 
een daling van 4% ten opzicht van 2017.

De drie grootste economieën in Europa zien een daling van 
de DBI, met 13% in het VK en Duitsland en een stijging van 
slechts 1% in Frankrijk.
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Aantal buitenlandse investeringsprojecten in België

Regionale opdeling jobcreatie

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2017 vs 
2018

Vlaanderen 74 64 108 74 80 110 121 141 105 134 169 26%   

Wallonië 40 57 31 39 52 36 56 41 48 44 48 9%  

Brussel 28 25 20 40 37 29 21 29 47 37 61 65%  

België 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278 29%  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018 jobs/
projects  

2018

Vlaanderen 2.023 1.659 2.611 2.241 1.771 3.143 2.714 2.387 1.804 4.872 5.366 32

Wallonië 1.255 1.505 780 838 1.132 391 1,148 733 845 805 1.890 39

Brussel 128 193 619 520 36 2 39 48 660 161 107 2

België 3.406 3.357 4.010 3.599 2.939 3.536 3.901 3.168 3.309 5.838 7.363 26

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Buitenlandse investeringsprojecten 
en jobcreatie in België

Recordjaar voor directe buitenlandse investeringen 
in België, in tegenstelling tot de trends in Europa

Voor België was 2018 een recordjaar voor het aantrekken 
van directe buitenlandse investeringen. Er werden in totaal 
278 projecten opgestart, een stijging met 29% tegenover het 
jaar ervoor. Daarbij werden meer jobs dan ooit gecreëerd, 
namelijk 7.363. Door deze toename van het aantal 
investeringen steeg ons land in de rangschikking van de 8e 
plaats in Europa in 2017 naar de 5e in 2018. Dit resultaat 
is nog opmerkelijker omdat het aantal projecten sinds 2014 
rond de 200 schommelde. De grote stijging in het aantal 
directe buitenlandse investeringen gaat in tegen de trend in 
Europa: in totaal haalde Europa 6.356 investeringsprojecten 
binnen in 2018, een daling tegenover 6.653 in 2017.

De regio’s die hebben bijgedragen aan deze toename van 
het aantal investeringsprojecten zijn Vlaanderen (169) en 
Brussel (61). Vlaanderen noteert nog steeds een groei met 
een stijging van 26% in vergelijking met 2017. Brussel trekt 
een recordaantal investeringsprojecten aan, goed voor een 
stijging met 65%. Wallonië creëert een groot aantal jobs per 
investeringsproject (39) en presteert daarmee beter dan 
Vlaanderen en Brussel, die respectievelijk 32 en 2 jobs per 
investeringsproject creëren. 

* Door een wijziging in de methodologie kunnen de jobcijfers van 2017 niet vergeleken worden met andere jaren.
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Expansie

Nieuw

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vlaanderen 33 22 46 26 29 38 48 62 43 65 67

Wallonië 26 20 13 24 31 18 20 22 33 26 26

Brussel 6 4 3 3 2 1 2 1 1 - 1

België 65 46 62 53 62 57 70 85 77 91 94

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vlaanderen 41 42 62 48 51 72 73 79 62 69 102

Wallonië 14 37 18 15 21 18 36 19 15 18 22

Brussel 22 21 17 37 35 28 19 28 46 37 60

België 77 100 97 100 107 118 128 126 123 124 184

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Grote toename van aantal nieuwe 
investeringsprojecten

Nieuwe investeringsprojecten of greenfieldprojecten zijn 
investeringen door bedrijven die voorheen niet actief waren 
in een land. Het aantal projecten van dit type kan dus worden 
gezien als een indicator die bepaalt hoe aantrekkelijk een land 
is voor buitenlandse investeerders. Belangrijk is dat België 
in 2018 een recordaantal nieuwe projecten binnenhaalde 
(184), wat goed is voor 66% van het totale aantal 
investeringsprojecten.

In 2017 was 58% van de investeringsprojecten nieuw. Het was 
de eerste keer sinds 2009 dat het aantal daalde tot onder 
60%. De sterke stijging van het aantal nieuwe projecten in 
2018 deed dit cijfer weer tot zijn gebruikelijke niveau stijgen 
voor België. 
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Sectoren naar aantal projecten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dienstverlening 23 17 22 33 30 24 18 26 16 31 47

Transport & logistiek 14 16 20 15 10 21 20 19 25 33 35

Agro voeding 6 8 12 10 14 16 18 18 15 11 26

Digitaal 8 7 2 12 6 7 16 6 16 15 23

Transportfabrikanten en 
leveranciers

6 4 15 13 14 9 12 17 11 13 21

Chemicaliën & plastic 19 20 21 13 24 21 35 32 28 33 18

Machines en onderdelen 11 6 16 8 12 15 9 13 8 10 18

Farmaceutica 7 13 7 6 6 10 13 15 11 21 14

Onderzoek & wetenschappelijke 
instrumenten

1 8 7 6 6 6 5 6 9 0 13

Elektronica & IT 9 6 4 5 4 5 8 6 3 9 12

Groothandel, detailhandel & 
distributie

7 2 2 3 3 2 1 2 4 6 12

Andere 31 39 31 29 40 39 43 51 54 33 39

Totaal 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278

Activiteiten naar aantal projecten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sales & Marketing 48 60 55 72 75 65 69 67 82 69 97

Logistiek 33 26 32 24 21 34 37 44 40 49 58

Productie 36 27 40 31 57 43 64 67 52 67 57

Research & Development 7 11 12 10 7 13 12 25 15 17 36

Hoofdzetels 8 8 4 7 5 8 4 3 4 4 19

Opleiding & Training 1 7 2 4 0 1 2 1 3 2 6

Testing & Servicing 5 3 6 3 2 5 6 2 1 2 4

Internet Data Centre 3 0 4 2 1 3 4 1 1 3 1

Totaal 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215 278

Zakelijke dienstenprojecten zetten de toon, 
transportsector creëert de meeste jobs

De zakelijke dienstensector haalde in 2018 met 47 projecten 
(bijna 17% van het totale aantal) het hoogste aantal projecten 
binnen. Daarna volgen de sectoren transport en logistiek 
(13%), agro-voeding (9%), de digitale sector (8%) en de 
transportfabrikanten en -leveranciers (8%). 

Iets meer dan een kwart van alle jobs uit directe buitenlandse 
investeringsprojecten werd gecreëerd in de transport- en 
logistieke sector. Als we die sector samenvoegen met 
de sector van de transportfabrikanten tot een ruimere 
transportsector, dan is die goed voor 44% van alle gecreëerde 
jobs. 

De groothandels-, retail- en distributiesector is de derde 
belangrijkste sector voor jobcreatie (17%). Deze sector zorgt 
ook voor het hoogste aantal jobs per investeringsproject: 102 
jobs per project. 

De zakelijke dienstensector haalde de meeste buitenlandse 
investeringsprojecten binnen, maar creëerde daarmee slechts 
12% van de jobs. Tot slot vinden we op de vijfde plaats inzake 
jobcreatie de agrovoedingssector met een score van 7%.

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.
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Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

Mogelijke brexit leidt tot meer investeringen in 
hoofdkantoren, ook sales- en marketingprojecten 
doen het beter

De sales- en marketingsector trok in 2018 met 97 projecten 
(gestegen tegenover 69) de meeste projecten aan, en is 
daarmee goed voor 35% van alle investeringsprojecten. 
Daarna volgen de sectoren logistiek (21%), productie (21%) 
en onderzoek & ontwikkeling (13%), dat van 17 projecten het 
jaar ervoor steeg naar 36. Het aantal investeringsprojecten in 
hoofdkantoren nam vorig jaar aanzienlijk toe, van 4 in 2017 
tot 19. We kunnen speculeren dat een hoog percentage van 
deze projecten verhuizingen zijn ten gevolge van de brexit.

Sectoren naar jobcreatie

2018 jobs/projects  
2018

Transport & logistiek 1.890 54

Transportfabrikanten en leveranciers 1.395 66

Groothandel, detailhandel & distributie 1.218 102

Dienstverlening 861 18

Agro voeding 485 19

Machines en onderdelen 270 15

Grondstoffen 247 35

Chemicaliën en plastic 176 10

Digitaal 175 8

Textiel, kleding & leer 160 40

Elektronica & IT 150 13

Onderzoek & wetenschappelijke 
instrumenten

136 10

Informatie, communicatie & media 95 11

Farmaceutica 73 5

Metaal 20 4

Nutsvoorzieningen 12 4

Andere 0 0

Totaal 7.363 26

Activiteiten naar jobcreatie

2018 jobs/projects  
2018

Logistiek 2.516 43

Productie 2.187 38

Sales & Marketing 1.979 20

Hoofdzetels 323 17

Research & Development 178 5

Testing & Servicing 120 30

Internet Data Centre 50 50

Opleiding & Training 10 2

Totaal 7.363 26

De analyse van de jobcreatiecijfers per type activiteit toont 
een veranderd beeld in 2018. Het leeuwendeel van de jobs 
werd gecreëerd in logistiek (34%) en in productie (30%). Sales 
en marketing, die in 2017 slechts voor 8% van de jobs uit 
directe buitenlandse investeringsprojecten zorgde, tekent nu 
voor bijna 27% van alle gecreëerde jobs. 

De brexit werd afgeschilderd als een drama voor ons land – 
de problemen voor de textiel- en voedingsindustrie die zwaar 
exporteren naar het Verenigd Koninkrijk hebben het publieke 

debat beheerst – maar ons rapport brengt een meer optimistische 
boodschap: vergeet niet dat er mogelijk ook een positieve impact is!

Jan Grauls - Senior advisor EY België

“
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Top 10 landen die investeren in België volgens 
jobcreatie

2018

Duitsland 1.662

Verenigde Staten 1.390

China 1.323

Verenigd Koninkrjk 750

Frankrijk 656

Nederland 570

Japan 370

Denemarken 170

Zweden 125

Italië 25

2018

Verenigde Staten 51

Frankrijk 44

Nederland 32

Verenigd Koninkrjk 25

Duitsland 23

China 16

Japan 15

Zwitserland 8

Zweden 6

Italië 4

Top 10 landen die investeren in België volgens 
projecten

Belangrijke investeerders in België blijven dezelfde, 
met de VS als grootste 

De Verenigde Staten blijven de grootste investeerder in België, 
goed voor 51 van de 278 projecten die werden opgestart in 
ons land – een stijging tegenover 40 in 2017 en 31 in 2016. 
Frankrijk is de tweede grootste investeerder in België, met 44 
projecten. Dit resultaat ligt aanzienlijk hoger dan de 32 van 
het jaar ervoor, wat toen al een hoog aantal was voor Franse 
investeringen in België. Op de derde plaats komt Nederland 
dat ook in meer projecten investeerde, van 25 naar 32, 
terwijl Duitsland de vierde grootste investeerder blijft met 23 
projecten (stijging tegenover 18). Eén belangrijk resultaat, dat 
het gevolg kan zijn van de brexit, is het bijna dubbele aantal 
Britse investeringsprojecten in België, een stijging van 13 
naar 25.

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

De Duitse investeringen in België scoorden met 1.662 jobs 
het best in jobcreatie en vertegenwoordigen 23% van het 
totaal aantal jobs dat in ons land gecreëerd werd door directe 
buitenlandse investeringen. De Verenigde Staten zorgden 
voor het tweede grootste aantal jobs uit directe buitenlandse 
investeringen (19%), op de voet gevolgd door China met 
1.323 jobs (18%). 

Als we het aantal jobs per project bekijken, dan gaat China 
voorop met 220 jobs per project. Duitsland dat in absolute 
cijfers de meeste jobs creëerde, komt op de tweede plaats met 
37 jobs per project. Dan volgen Zwitserland (32), Frankrijk 
(29) en de VS (27).
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Buitenlandse investeringsprojecten en 
jobcreatie in Europa

Aantal DBI in Europa blijft hoog, maar neemt voor 
het eerst in zes jaar af

In totaal voerden bedrijven van over de hele wereld vorig 
jaar 6.356 projecten uit in Europa. Dat is een daling van 4% 
tegenover 2017. 

Ondanks de daling op jaarbasis tekent Europa nog steeds 
het tweede hoogste aantal DBI op sinds EY deze gegevens 
begon te verzamelen in 2000. Bovendien ligt het aantal 
DBI-projecten die in 2018 in Europa werden uitgevoerd, nog 
steeds 5% boven het niveau van 2016 toen een recordaantal 
werd genoteerd.

Groeiperspectieven en wereldhandel geven het 
meest reden tot bezorgdheid

De dalende economische groei in heel Europa droeg 
ongetwijfeld bij tot de jaarlijkse daling. De bbp-groei 
vertraagde tot 1,8% vorig jaar, in vergelijking met 2,4% in 
2017. Ook in 2018 werden de DBI vooral voortgestuwd door 
investeringen binnen Europa. De DBI-projecten binnen Europa 
daalden licht (met 2%), terwijl de niet-Europese DBI in Europa 
afnamen met 8%.

Ook de wereldwijde opkomst van het protectionisme speelde 
een rol. Het handelsgeschil tussen de VS en China kreeg vorig 
jaar veel aandacht, maar Europese exporteurs bleven overal 
ter wereld op hogere handelsbarrières stoten.

Ondanks de brexit is de attractiviteit van Europa 
goed op wereldvlak

De aanhoudende onzekerheid over de toekomstige relaties 
tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU ten gevolge van 
de brexit heeft ongetwijfeld een negatieve impact op de 
DBI in het land en, in bepaalde sectoren, op zijn dichtste 
handelspartners. Midden 2019 zijn de toekomstige 
economische en politieke verhoudingen tussen Europa en het 
VK nog steeds onduidelijk, zijn de groeivooruitzichten voor 
de Europese economie zwak en zet het populisme zijn opmars 
voort. 

Ondanks de economische en politieke tegenwind blijft de 
attractiviteit van Europa overeind dankzij de grootte en 
diversiteit van zijn economie. 

Landen: de machtige vallen, de uitdagers staan op

Het Verenigd Koninkrijk: DBI in productie nemen af uit 
angst voor de brexit

De onzekerheid die de brexit met zich meebrengt, heeft ertoe 
geleid dat de DBI in het VK in 2018 met 13% zijn gekelderd tot 
1.054 projecten, het laagste niveau sinds 2014. De jaarlijkse 
daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling met 
35% van de DBI-projecten in de productiesector tot 140. Dit 
is het laagste aantal nieuwe productieprojecten in het VK 
sinds 2013. Het aantal nieuw opgerichte hoofdkantoren is 

DBI-projecten in Europa

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.
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gehalveerd van 98 in 2017 tot 48 vorig jaar. Nog maar vier 
jaar geleden (in 2015) werden 150 nieuwe hoofdkantoren 
opgericht in het Verenigd Koninkrijk.

Frankrijk: schade beperken

De groei van het aantal DBI is in Frankrijk in 2018 tot stilstand 
gekomen na twee jaar van enorme groei. Het aantal nieuwe 
DBI-projecten is vorig jaar met 1% gestegen tot 1.027 
projecten. Dat volgde op een jaarlijkse stijging van 31% in 
2017 en 30% in 2016. Hoewel het jaarlijkse groeipercentage 
aanzienlijk daalde, kan Frankrijk met een gerust hart 
vaststellen dat de DBI in het land niet zo sterk gedaald zijn als 
in andere grote Europese economieën. De Franse autoriteiten 
blijven bezorgd over de gevolgen van de protesten door gele 
hesjes voor de DBI.

Duitsland: DBI getroffen door zwakke economische groei 
en automobielproductie 

Het aantal nieuwe DBI-projecten in Duitsland is gedaald van 
1.124 naar 973 in 2018, een daling met 13%. De zwakke 
exportgroei, de lage werkloosheid en de beperking van de 
consumentenuitgaven zorgden ervoor dat de groei vertraagde 
van 2,2% in 2017 tot 1,5% in 2018. Ook sectorspecifieke 
kwesties speelden een rol. Zo daalde de productie in de 
automobielsector in de tweede helft van 2018 met 7%, 
gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, ten opzichte van 
de eerste helft van 20181. Dit werd veroorzaakt door de 
verhoogde kans op een harde brexit en de Amerikaanse 
tarieven, een vertraging van de vraag uit China en strengere 
milieunormen. 

Spanje: digitale rage doet DBI toenemen

Het aantal DBI steeg met 32% tot een recordaantal van 314 

Bron: EY European Investment Monitor (EIM), 2019.

projecten in 2018. De groei werd veroorzaakt door een 
aanzienlijke toename van investeringen in de digitale sector, 
die vorig jaar meer dan verdubbeld zijn tot 70 projecten. Ook 
in de sectoren transport, logistiek en financiën was er sprake 
van een aanzienlijke groei. 

Polen: industriële sectoren zijn drijvende kracht achter 
toename van DBI

De investeringen in Polen zijn in 2018 met 38% gestegen tot 
272 DBI-projecten. Het land is nu Europa’s zesde grootste 
markt voor DBI. Traditionele industriële sectoren zoals 
transport, chemie, logistiek en machines noteerden in 2018 
bijna dubbel zoveel projecten (127), en zijn nu samen goed 
voor 47% van de totale DBI in het land. 

Turkije: DBI doen het goed ondanks de onzekerheid 

Ondanks de sterke waardevermindering van de Turkse lira 
en de toenemende politieke onzekerheid doen de DBI in 
Turkije het goed. In totaal werden 261 projecten uitgevoerd in 
2018, een stijging met 14%. Hoewel er tegenwind is, voelen 
investeerders zich aangetrokken door het grote aanbod van 
talent dat beschikbaar is tegen competitieve kosten en door 
een sterke industriële basis: ongeveer 78% van de DBI-
projecten in Turkije zijn productiefaciliteiten. 

Ierland: een investeringsgolf dankzij de brexit 

De DBI in Ierland zijn in 2018 met 52% gestegen tot 
205 projecten. De brexit verhoogt ongetwijfeld de 
aantrekkelijkheid van Ierland als alternatief voor het Verenigd 
Koninkrijk, maar er spelen ook andere factoren een rol. Zo 
handhaaft het land een concurrerend belastingtarief van 
12,5% voor bedrijven en heeft het aanzienlijk geïnvesteerd in 
digitale en financiële vaardigheden. 

Top 10 Europese landen volgens DBI-projecten 

Rang
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Landen
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Duitsland
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Polen
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Nederland
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Ierland

Andere landen

Totaal

2017

1.205

1.019

1.124

237

215

197

229

339

238

135

1.715

6.653

2018

1.054

1.027

973

314

278

272

261

229

211

205

1.532

6.356

Verschil 2017/18

–13%

1%

–13%

32%

29%

38%

14%

–32%2

–11%

52%

-11%

–4%

Marktaandeel (2018)

17%

16%

15%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

24%

100%

1 Auto-industrie: productie gedaald met 7,1% in de 2e helft van 2018 in de belangrijkste Duitse industrie, Destatis, april 2019.
2 Door een wijziging in de methodologie in Nederland in 2017, moeten de 229 DBI-projecten in 2018 vergeleken worden met 224 DBI-projecten in 2017.
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De attractiviteit van België neemt licht af

De attractiviteit van België daalt licht, net als die van Europa 
als geheel. 10% van de respondenten van ons onderzoek zegt 
dat zij van plan zijn om in het komende jaar te investeren 
in het land. Dat aantal is gedaald tegenover 15% in 2018 
en bereikt daarmee een van zijn laagste niveaus ooit. Van 
de respondenten die hun activiteiten willen uitbreiden of 
opstarten, zal een kwart investeren in productie en een kwart 
in sales en marketing. Bij bijna de helft van hen zal zo’n 
uitbreiding de vorm aannemen van een nieuw project (45%), 
terwijl meer dan een derde meldt dat zij hun activiteiten zullen 
opvoeren (38%). 

Van de respondenten die gevestigd zijn in België zegt 88% dat 
ze geen plannen hebben om hun activiteiten te verplaatsen 
naar een ander land. Daaruit blijkt dat het merendeel van de 
investeerders duidelijk gehecht zijn aan het land.

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Heeft uw onderneming plannen om haar activiteiten 
vanuit België naar een ander land te verplaatsen? 
(113 respondenten gevestigd in België)
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Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Optimisme neemt toe bij investeerders die niet 
actief zijn in België 

De verwachtingen voor de attractiviteit van België voor 
de komende drie jaar blijven stabiel, met 28% van de 
respondenten die een stijging verwachten en 60% die menen 
dat er in de nabije toekomst geen verandering komt. Het 
optimisme bij binnenlandse investeerders is gedaald: 28% 
denkt dat de attractiviteit licht zal toenemen (minder dan 
de 39% van vorig jaar). Bij buitenlandse investeerders, 
daarentegen, is het optimisme toegenomen: tot 29% verwacht 
een verbetering (meer dan de 17% van vorig jaar).

De ruimere context: de attractiviteit van Europa 
neemt af

België en Europa in het algemeen voelen de impact van 
wereldwijde veranderingen. Hoewel het voor bijna drie kwart 
van de respondenten de aantrekkelijkste regio blijft om 
activiteiten op te zetten, is de algemene aantrekkelijkheid 
van Europa licht gedaald. De verwachte uittreding van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het voortdurende 
handelsgeschil tussen de VS en China kunnen een 
ontwrichtende impact hebben op het continent. 

Er wordt niet verwacht dat de situatie voor Europa in het 
komende jaar zal verbeteren: slechts 37% denkt dat de 
attractiviteit van het continent zal toenemen, minder dan 
de 50% van vorig jaar. Van alle mogelijke oplossingen vinden 
de respondenten dat een hervorming van het Europees 
beleid voor duurzame economische groei de grootste impact 
zou hebben op de verbetering van de aantrekkelijkheid van 
Europa.

Hoe ziet u de evolutie van de aantrekkelijkheid van 
België in de komende drie jaar? Het zal… 
(203 respondenten)
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Hoe ziet u de aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse directe investeringen evolueren over de komende drie jaar?
(203 respondenten)

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Steeds vaker voordelen verwacht voor België uit de 
brexit 

Meer dan de helft van de respondenten (58%) meent dat de 
uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU een positieve 
impact zal hebben op de attractiviteit van België. De brexit 
vormt echter ook het grootste risico voor de Europese 
economie als geheel, meer nog dan politieke instabiliteit in 
Europa en de opkomst van het populisme. 

Terwijl de meeste bedrijven (65%) momenteel geen 
verplaatsing van hun activiteiten overwegen onder invloed 
van de brexit, denkt één op tien eraan om hun supply chain 
en logistieke organisatie te verhuizen en iets meer om hun 
productie te verplaatsen. Ongeveer 8% heeft een verhuizing 
van hun sales- en marketingafdeling, hoofdkantoor of R&D-
centrum in overweging genomen. 

Investeringsbeslissingen: kwaliteit van de 
arbeidskrachten nog steeds het belangrijkst

Bijna de helft van de respondenten (49%) die gevestigd zijn 
in België noemen de kwaliteit van de arbeidskrachten de 
belangrijkste overweging in hun investeringsbeslissing, terwijl 
ongeveer een derde de mobiliteitsproblemen noemt. De 
levenskwaliteit verschijnt in de top drie en neemt de plaats in 
van de loonkosten. 

49%

32%

31%

26%

22%

22%

22%

21%

18%

18%

9%

3%

1%

Levenskwaliteit

Transport- en logistieke 
infrastructuur
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Arbeidskosten verlagen

Vennootschapsbelasting

Beschikbaarheid en kwaliteit
 van R&D

Omvang van de 
binnenlandse markt

Weet het niet

Andere

Fiscale voordelen en 
subsidies

Bedrijfscultuur

Kwaliteit van 
arbeidskrachten

Regulering en flexibilisering 
van de arbeidsmarkt

Wat zijn de drie belangrijkste aspecten die uw 
onderneming in aanmerking neemt bij 
investeringen in België?
(113 respondenten gevestigd in België)

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Investeringsbeslissingen: vennootschapsbelasting 
heeft een iets kleinere impact

De impact van de vennootschapsbelasting op 
investeringsbeslissingen is ietwat kleiner geworden. 66% 
van de respondenten zegt dat het een grote invloed heeft 
op hun investeringsbeslissing. Dat is minder dan de 74% 
van vorig jaar. De federale regering heeft inspanningen 
gedaan om de competitiviteit van België te verhogen. De 
vennootschapsbelasting in België is van 33% teruggebracht 
naar 29% en zal volgend jaar nog verder dalen tot 25%. 
Het Europese gemiddelde van 18,38% (EU: 21,86%) is 
het laagste van alle regio’s, gedeeltelijk dankzij enkele 
landen, zoals Ierland en Hongarije, die in vergelijking een 
zeer laag belastingtarief hanteren (minder dan 15%). In 
een internationale context staat België op één lijn met het 
gemiddelde van de G20-landen, en leunt het aan bij het 
Noord-Amerikaanse gemiddelde van 22,01%.
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Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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“Goede mobiliteit en een degelijke transportinfrastructuur zijn een troef en sterk 
voordeel voor een land. Investeringen in infrastructuur kunnen de attractiviteit 

van België snel doen toenemen.

Tristan Dhondt
Partner EY België

Investeringsbeslissingen: mobiliteit is een groter 
probleem voor investeerders actief in België

De negatieve impact van het mobiliteitsprobleem in België 
blijft hoog voor investeerders. Er is echter een groot verschil 
tussen investeerders die niet gevestigd zijn in België, die de 
transportinfrastructuur in België minder als een probleem 
ervaren (12%), en investeerders actief in België, van wie 
twee derde (64%) zegt dat files en de wegeninfrastructuur 
hun investeringsbeslissingen negatief beïnvloeden. Het 
mobiliteitsprobleem in België moet dan ook hoog op de 
agenda blijven staan.

Gevestigd Niet-gevestigd

Een positieve invloed heeft op de investeringen in België
Geen echte invloed heeft op de investeringen in België
Een negatieve invloed heeft op de investeringen in België
Weet het niet

Hebt u het gevoel dat de mobiliteit in België een 
overweging is die:
(203 respondenten)

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Regionale verschillen: Brussel beent Vlaanderen bij 
op het vlak van attractiviteit

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft Vlaanderen 
bijna ingehaald als aantrekkelijkste regio in België voor 
investeerders. Ongeveer 40% vindt Vlaanderen de 
aantrekkelijkste regio, een daling tegenover de 51% van vorig 
jaar. Daarvan profiteert in de eerste plaats het Brusselse 
Gewest, dat zijn score zag stijgen van 29% tot 39%. Dit 
resultaat is wellicht te danken aan het verbeterde beeld 
van de stadsregio en zijn betere branding, met name voor 
buitenlandse investeerders. De attractiviteit van Wallonië blijft 
stabiel op ongeveer 12%..

De belangrijkste factoren in de aanhoudend sterke 
prestatie van Vlaanderen zijn de sociale stabiliteit en de 
beschikbaarheid van een geschoolde beroepsbevolking. 
Wallonië scoort het hoogst op beschikbaarheid van ruimte, 
met twee derde die dat als een sterk punt beschouwt. 
Ongeveer 58% van de respondenten is van mening dat 
een ontoereikende kennis van andere talen nadelig is voor 
Wallonië. De toegang tot transportinfrastructuur is de 
grootste troef van Brussel.

In de Barometer van de Europese Attractiviteit bekleedt 
Brussel, samen met Barcelona en Dublin, de gedeelde 
negende plaats als aantrekkelijkste stad in Europa met 
een score van 6%. Parijs en Londen krijgen duidelijk de 
meerderheid van de stemmen, respectievelijk 30% en 25%, 
maar hun attractiviteit is afgenomen tegenover vorig jaar. 
Parijs komt van 37% en Londen kende een nog grotere daling, 
van 34%, wellicht als gevolg van de brexit. 

Welke regio in België lijkt u het meest aantrekkelijk om 
een vestiging op te zetten?
(203 respondenten)

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Innovatiesteun is de grootste prioriteit voor 
investeerders

Op het vlak van de bereidheid om te innoveren en te 
investeren in nieuwe technologieën – een belangrijk criterium 
voor attractiviteit – is er aanleiding tot optimisme voor België. 
Bedrijven gevestigd in België vinden dat het land op dit gebied 
een opmerkelijke vooruitgang heeft geboekt – van 17% naar 
24%. Dat is zelfs nog meer het geval bij bedrijven die niet 
gevestigd zijn in België – van 10% naar 23%. Bovendien is 
innovatiesteun de eerste prioriteit geworden in België, boven 
belastingverlaging. Dat is vooral belangrijk omdat bedrijven 
zich steeds meer richten op kennis- en slimme technologieën 
en minder op productie.

Volgens de Barometer van de Europese Attractiviteit blijft 
Londen de aantrekkelijkste stad in Europa, maar met 14% 
loopt ze nog steeds achter op San Francisco/Silicon Valley 
met een score van 25% en Shanghai met 23%. De digitale 
economie zou het grootste groeipotentieel bieden (39%), 
gevolgd door cleantech-technologieën (25%) en de energie- 
en nutssector.

De respondenten rangschikken de digitale vaardigheden 
in de volgende orde van belangrijkheid: AI en robotics; 
cyberveiligheid; en big data en analytics. Met andere 
woorden, België moet meer inspanningen doen om high-tech 
opleidingen voor deze vaardigheden te ondersteunen.
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Gelooft u dat België de allernieuwste technologieën 
ontwikkelt terwijl het land zich ook voorbereidt op de 
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(203 respondenten)

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019

Verlaging van belasting en loonkosten blijft 
belangrijk 

Kwalitatieve aspecten worden belangrijker voor investeerders, 
in tegenstelling tot factoren die gemakkelijk kunnen worden 
gekwantificeerd, zoals belastingtarieven en loonkosten. 
Hoewel een verlaging van die kosten nog steeds positief 
zou zijn, houden investeerders nu meer rekening met de 
kwaliteit van de arbeidskrachten en de levenskwaliteit bij hun 
beslissingen. 

Voor investeerders die actief zijn in België blijft de 
belastingheffing echter zeer relevant. Als België competitief 
wil blijven in de wereldwijde economie, moet het volgens 
hen het belastingtarief (44% van de respondenten tegenover 
18% van de bedrijven die niet in België gevestigd zijn) en de 
loonkosten verlagen (41% van de respondenten tegenover 9% 
van de bedrijven die niet in België gevestigd zijn).

Bijna een derde van de respondenten meent dat België de 
belasting moet verlagen, maar hetzelfde percentage vindt dat 
ook buurlanden, zoals Nederland en Duitsland, dat moeten 
doen. Bovendien is de vraag naar lagere loonkosten, een 
prioriteit voor 27%, minder uitgesproken dan in Frankrijk, 
waar de score 32% bedraagt. 

“De kwaliteit van de beroepsbevolking in België is een groot 
aantrekkingspunt. We moeten dus investeren in opleidingen en alle 
werknemers ondersteunen in het gebruik van nieuwe technologieën. 

Innovatie is de toekomst van ons land.

Tristan Dhondt
Partner EY België
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Toekomstige groeifactoren: farma blijft belangrijk, 
maar de financiële sector en cleantech-
technologieën winnen aan belang

De farma- en biotechsector worden gezien als de belangrijkste 
motoren voor de groei van de Belgische economie in de 
komende jaren. Hoewel deze sector tegenover 2018 van de 
tweede naar de eerste plaats is gestegen, is hun belang over 
het algemeen gezakt van 30% naar 25%. Investeerders actief 
in België beschouwen de farmasector als de belangrijkste 
groeimotor, terwijl slechts 9% van de investeerders die niet in 
België zijn gevestigd dezelfde mening zijn toegedaan.

De digitale economie, die van de eerste plaats naar de derde 
zakt, wordt veel minder als groeimotor gezien. Logistiek 
en distributiekanalen, daarentegen, winnen op dit vlak 
aan belang. Andere sectoren die belangrijker worden, zijn 
cleantech-technologieën en banken, verzekeringen en 
vermogensbeheerders. 

Eerst Totaal 

13%

25%

11%

21%

10%

20%

10%

17%

5%

17%

11%

15%

6%

14%

8%

13%

4%

10%

3%

7%

4%

6%

5%

4%

10%

10%

Consumptiegoederen

Andere

Weet het niet

De farmaceutische industrie en 
biotechnologie

Logistiek en distributiekanalen

B2B, exclusief financiële

Clean techs

Infrastructuur: transport (wegen, lucht, 
trein/tram en bruggen) en sociaal (school, 

gevangenissen, genezing/zorg)
Infrastructuur: Energie (inclusief nucleaire 

energie) en nutsvoorzieningen (afval, 
waterzuivering…)

Vastgoed en bouw

Digitale economie

Transportsector en automobielindustrie

Bank, verzekering, activa- en 
vermogensbeheer

Welke bedrijfssectoren zullen volgens u de groei 
van België de komende jaren positief beïnvloeden? 
(2 mogelijke antwoorden)
(203 respondenten)

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019
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Leo Sleuwaegen
Professor 
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De Barometer van de Belgische Attractiviteit 
toont dit jaar een positief beeld betreffende 
de evolutie van buitenlandse investeringen 
in België. Het aantal investeringen is op het 
hoogste niveau sinds 2006, waardoor België 
opschuift naar de 5e positie in Europa voor 
het aantrekken van buitenlandse projecten. 
Zeer positieve elementen zijn de sterke 
toename in het aantal projecten door nieuwe 
investeerders in vergelijking met de expansie-
investeringen door gevestigde buitenlandse 
investeerders, het gestegen belang van 
Aziatische investeringen, de toename van 
investeringen in R&D, business services 
en ICT-sectoren, zowel hard -en software 
sectoren. 

De buitenlandse investeringen helpen de 
concurrentiepositie van België in de digitale 
economie te versterken. Zoals vorig jaar 
komen de investeringen in de logistieke en 
de industriële sectoren, in het bijzonder 
farmacie en chemie vooral Vlaanderen ten 
goede. Evenzeer positief is de verbeterde 
aantrekkingskracht van Brussel in het 
afgelopen jaar. Vooral de sterke stijging 
van investeringen in nieuwe projecten in de 
regio is beloftevol. De geringe jobcreatie 
in de Brusselse regio reflecteert de sterke 
gerichtheid van de regio op investeringen 
in ‘sales’ en diensten. Investeringen in 
deze sectoren kennen typisch een gradueel 
verloop, zodat de langetermijnimpact op 

jobcreatie veel groter kan zijn. De resultaten 
voor Wallonië zijn minder positief, en ook 
op langere termijn gemeten slaagt de 
regio er moeilijk in om significant meer 
projecten aan te trekken. Van 2006 tot 
2018 is er trendmatig geen stijging in het 
aantal projecten. Ook Brussel toont geen 
echt trendmatige toename in projecten 
over de periode 2006-2018. Vlaanderen 
daarentegen kende een gestage toename, 
zodanig dat in 2018 er 60% meer projecten 
in vergelijking met 2006 zijn. 

Het beeld betreffende de gerealiseerde 
investeringen per regio komt goed overeen 
met de perceptie van investeerders van de 
aantrekkelijkheid van België en haar regio’s 
voor investeringen. Markant is de betere 
beoordeling van Brussel. De verbeterde 
perceptie van het investeringsklimaat door 
investeerders die niet in België aanwezig zijn, 
is betekenisvol. Dit lijkt te suggereren dat het 
macro-economische beleid en het industriële 
beleid een gunstige rol spelen voor het 
aantrekken van nieuwe investeringen. De 
vaststelling dat de gevestigde investeerders 
minder optimistisch zijn en een zeer 
gering percentage (16%) een nieuw project 
plannen, impliceert echter dat er nog heel 
wat werk vereist is, vooral op niveau van 
belastingen, mobiliteit en scholing om ons 
land aantrekkelijker te maken.

Viewpoint

“Zeer positieve elementen zijn de sterke toename in het aantal 
projecten door nieuwe investeerders, het gestegen belang 

van Aziatische investeringen, de toename van investeringen 
in R&D, business services en ICT-sectoren.
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Aanbevelingen

Fiscaliteit

De vennootschapsbelasting 
terugbrengen van 33,99% naar 
29,58% (en uiteindelijk naar 25% in 
2020) heeft een positieve impact 
gehad, maar andere Europese landen 
hebben hun belastingtarief eveneens 
verlaagd. Het algemene tarief vindt 
duidelijk weerklank bij buitenlandse 
investeerders. Zij zijn echter misschien 
niet op de hoogte van alle fiscale 
voordelen die dit tarief compenseren.

Onderwijs en opleidingen

Het economische landschap van België 
verandert en verschuift van productie 
naar technologische innovatie, maar het 
onderwijs houdt geen gelijke tred met 
die ontwikkeling.

Bestaande en nieuwe investeerders

Hoewel België meer nieuwe investeerders 
aantrok (stijging met 48,3%), nam het 
aantal nieuwe initiatieven van bestaande 
investeerders slechts toe met 3,3%. Dat 
wijst erop dat er intern meer kan worden 
gedaan om het land te promoten. 

Aanbevelingen:

• Verlaag de vennootschapsbelasting 
tot 20% en vereenvoudig het systeem

• Maak de fiscale voordelen die 
innovatie ondersteunen beter bekend

• Verlaag de roerende voorheffing op 
interesten, dividenden en royalties 
naar maximum 10%

• Creëer een stabiel fiscaal klimaat 
dat zekerheid verschaft over fiscale 
aangelegenheden

• Zorg voor een juridisch en fiscaal 
stabiel kader voor bedrijven

• Versterk de Belgische 
rulingcommissie en geef ze de 
nodige bevoegdheid

Aanbevelingen: 

• Verhoog de focus op de ontwikkeling 
van IT-vaardigheden in lagere en 
middelbare scholen

• Zorg voor structurele opleidingen 
in ondernemerschap binnen 
onderwijsprogramma’s

• Stimuleer het aanleren van digitale 
vaardigheden

• Investeer in duurzaam levenslang 
leren, zodat werknemers zich 
kunnen omscholen en op lange 
termijn kunnen deelnemen aan de 
digitale economie

• Investeer in mogelijkheden voor 
leren op de werkplek

• Pak de structurele onderfinanciering 
van het hoger onderwijs aan

Aanbevelingen: 

• Stimuleer investeringen in 
de chemiesector, vooral in de 
havensteden

• Focus op het genereren van meer 
investeringen in de sectoren 
van de toekomst, zoals digitale 
technologieën en IT, en zorg ervoor 
dat de projecten een evenredig 
aantal jobs creëren

• Moedig een grotere samenwerking 
aan tussen de drie regio’s in België 
– Brussel, Vlaanderen en Wallonië – 
om ervoor te zorgen dat het succes 
van de ene regio dat van de andere 
versterkt en dat de combinatie 
van hun individuele voordelen de 
algemene attractiviteit verhoogt

• Vereenvoudig de complexe regels 
voor subsidies

Dit zijn de beleidsmaatregelen die EY België voorstelt om de aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeerders op 
lange termijn te verzekeren.
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Arbeid

In de afgelopen vijf jaar zijn 
verschillende belangrijke fiscale en 
sociale maatregelen genomen om 
de arbeidskosten te verlagen en de 
flexibiliteit te verhogen, vooral in 
industriële sectoren en de logistieke 
sector die veel jobs creëren.

Brexit

De beslissing van het Verenigd 
Koninkrijk om uit te treden uit de EU 
heeft het aantal logistieke projecten en 
investeringen in hoofdkantoren in België 
doen toenemen, maar de overheid zou 
nog meer kunnen doen om in het VK 
gevestigde bedrijven te overhalen naar 
hier te verhuizen.

Logistiek en mobiliteit

De toeleveringsketen zorgt voor 
ingrijpende veranderingen in veel 
industrieën. Het Industry 4.0-beleid van 
België voor de waardeketen en logistiek 
zet in op digitalisering en integratie om 
productiviteitsgroei te realiseren.

Aanbevelingen:

• Analyseer continu de kloof in 
arbeidskosten met de belangrijkste 
handelspartners van België en neem 
de nodige maatregelen

• Onderzoek hoe de arbeidskosten nog 
verder kunnen worden verlaagd 

• Verlaag de belastingdruk voor 
werknemers, inclusief de sociale 
zekerheidsbijdrage 

Aanbevelingen: 

• Zet verder – en nog meer dan 
voordien – in op handelsdelegaties 
naar en evenementen in het VK 
om België voor te stellen als een 
aantrekkelijke hub voor logistiek, 
productie en hoofdkantoren 

• Benadruk de centrale rol die België 
speelt als verbinding tussen het VK 
en het Europese vasteland

• Focus op de groeiende logistieke 
sector van het land en werk 
verder aan een oplossing voor de 
mobiliteitsproblemen

Aanbevelingen: 

• Blijf focussen op de ontwikkeling van 
logistieke competenties in onderwijs 
en opleidingen

• Ontwikkel een duurzame transport- 
en logistieke infrastructuur in het 
land

• Moedig grote bedrijven aan om 
de principes van Smart Industry, 
ook Industry 4.0 genoemd, over te 
nemen



Barometer van de Belgische Attractiviteit 201926

Methodologie

Geografie

Omvang

Sector

Functie

Azië

Rusland

Oceanië

meer dan €1.5 miljard

Belgische studie

Europese studie

tussen €150 miljoen 
en €1.5 miljard

minder dan  
€150 miljoen

Midden-Oosten

Noord-Amerika

Latijns-Amerika

Europa

49%

50%

33%

29%

3%

2% 2% 12%

1% 3%

16%

1% 1%

25%24% 48% 43%

15% 17%
20% 13%

4% 6%
1% 5%

4% 5%

3% 4%

1% 3%

33%39%

42%37%

43%

37% 22% 

27%

23% 

19%
7% 11% 6% 6%

Bron: EY Attractiveness Survey Europe Juni 2019 (totaal respondenten: 506).

Financieel directeur

Algemeen directeur, senior vicepresident en COO

Marketing- en Commercieel Directeur

Directeur Strategie

Voorzitter, president en CEO

Directeur Ontwikkeling

Directeur Human Resources

Import / export manager

Industrie, 
autoproductie 
en energie

Consumptie-
goederen

Privé- en bedrijfs-
diensten

Chemische en 
farmaceutische 
industrie

Infrastructuur en 
uitrusting voor 
high-tech en 
telecommunicatie



ey.com/be/attractiveness

Barometer van de Belgische Attractiviteit 2019 27

43%

De ‘reële’ attractiviteit van België voor buitenlandse 
investeerders

Onze evaluatie van de realiteit van de DBI in Europa is 
gebaseerd op de European Investment Monitor (EIM) van 
EY, onze eigen database die we hebben gemaakt samen met 
OCO. Deze database bestudeert de DBI-projecten die hebben 
geleid tot nieuwe vestigingen en de creatie van nieuwe jobs. 
Door geen rekening te houden met portfolio-investeringen, 
fusies en acquisities, geeft de database een beeld van de reële 
investeringen door buitenlandse bedrijven in productie en 
dienstverlening op het continent. 

Er zijn veel gegevens beschikbaar over DBI. Een investering in 
een bedrijf wordt doorgaans opgenomen in de gegevens over 
DBI als de buitenlandse investeerder meer dan 10% van het 
aandelenkapitaal van een bedrijf bezit en een rol opneemt in 
het bestuur. DBI omvatten eigen kapitaal, geherinvesteerde 
winst en leningen tussen bedrijven. 

Onze cijfers omvatten echter ook investeringen in fysieke 
activa, zoals machines en installaties. Deze cijfers bieden een 
waardevol inzicht in:
• Hoe DBI-projecten worden uitgevoerd
• De activiteiten waarin geïnvesteerd wordt
• Waar de projecten worden uitgevoerd
• Wie de projecten uitvoert 

De EIM is een gerenommeerde online bron van 
informatie over buitenlandse investeringen in Europa. Dit 
paradepaardje onder de zakelijke informatietools van EY 
is de meest uitgebreide gegevensbank van internationale 
investeringsprojecten en trends in heel Europa. De EIM wordt 
regelmatig geraadpleegd door overheden en privéorganisaties 
en -ondernemingen die belangrijke trends willen identificeren 
in tewerkstelling, sectoren, bedrijven en investeringen. 

De database verzamelt aankondigingen van investeringen 
en cijfers over het aantal gecreëerde jobs en indien 
mogelijk over het overeenkomstige geïnvesteerde kapitaal. 
De projecten worden gevonden door dagelijks meer dan 
10.000 nieuwsbronnen door te nemen. Om de juistheid 
van de verzamelde gegevens te bevestigen, contacteert het 
onderzoeksteam rechtstreeks meer dan 70% van de bedrijven 
die deze investeringen doen. 

De volgende categorieën van investeringsprojecten worden 
niet in de EIM opgenomen:
• Fusies en acquisities, en joint ventures (tenzij ze leiden tot 

nieuwe vestigingen en nieuwe jobs)
• Licentieovereenkomsten
• Retail- en recreatievoorzieningen, hotels en vastgoed
• Nutsbedrijven (waaronder telecommunicatienetwerken, 

luchthavens, havens en andere investeringen in vaste 
infrastructuur)*

• Winningsinstallaties (erts, mineralen en kolen)1

• Portfolio-investeringen (pensioenen, verzekeringen en 
financiële fondsen)

• Vervangingsinvesteringen in productievestigingen (bv. ter 
vervanging van oude machines zonder creatie van nieuwe jobs)

• Non-profitorganisaties (liefdadigheidsinstellingen, 
handelsverenigingen, overheidsinstanties)

De ‘waargenomen’ attractiviteit van België en zijn 
concurrenten voor buitenlandse investeerders

We omschrijven de attractiviteit van een locatie als een 
combinatie van imago, investeerdersvertrouwen en de 
perceptie van de capaciteit van een land of regio om de 
meest competitieve voordelen te bieden aan buitenlandse 
investeerders. 

Voor de Barometer van de Belgische Attractiviteit heeft het 
CSA Institute een representatief panel van 203 internationale 
beslissers, waarvan 56% gevestigd en 44% niet gevestigd 
in België, geïnterviewd. Het veldonderzoek werd tussen 
13 februari en 5 maart 2019 uitgevoerd aan de hand van 
telefonische interviews. 

Voor de Barometer van de Europese Attractiviteit werd het 
veldonderzoek in januari en februari 2019 uitgevoerd door 
het CSA Institute, aan de hand van telefonische interviews met 
een representatief panel van 506 internationale beslissers. 
In totaal heeft 81% van de 506 bevraagde bedrijven een 
aanwezigheid in Europa. Van de niet-Europese bedrijven heeft 
35% activiteiten opgestart in Europa.

1 Investeringsprojecten van bedrijven in deze categorieën worden in bepaalde gevallen wel opgenomen. Bijvoorbeeld: de gegevens van een specifieke 
nieuwe investering in een hotel of retailbedrijf worden niet opgenomen, maar als dit hotel of retailbedrijf een hoofdkantoor of een distributiecentrum 
zou oprichten, dan zouden de projectgegevens wel worden opgenomen in de database. 

Voor meer informatie over het EY Attractiveness programma, ga naar: 
ey.com/attractiveness #EYAttract

Over het EY Attractiveness programma
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