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Voorwoord

PATRICK ROTTIERS
COUNTRY MANAGING PARTNER, EY

TRISTAN DHONDT
VENNOOT REAL ESTATE ADVISORY 
SERVICES, EY

Directe Buitenlandse Investeringen 
(DBI) zijn van fundamenteel belang 
voor de Europese economie. In 2017 
namen buitenlandse investeerders 
meer dan zesduizend keer de 
beslissing om te investeren in een van 
de 50 Europese landen. 

Hun beslissingen na maanden of 
jaren van zorgvuldig onderzoek en 
precieze berekeningen materialiseren 
zich in een landkaart van 
investeerdersvertrouwen. Ze bieden 
een uniek en concreet inzicht in de 
krachten die bepalen welke steden, 
regio’s en landen zullen gedijen, en 
welke stagneren.

De studie van dit jaar toont aan dat in 
een complex investeringslandschap 
het DBI-tempo een buigpunt heeft 
bereikt onder invloed van krachtige 
onderstromen van verandering. 

Ten eerste is de historische groei 
van buitenlandse investeringen in de 
jarenlange nummer één van Europa, 
het VK, vertraagd door brexit. 
Tegelijkertijd investeren de Britse 
bedrijven meer in projecten in andere 
Europese landen. 

Ten tweede wijzigen de incentives 
onder invloed van een gecoördineerde 
internationale inspanning om een 
eind te maken aan de uitholling 
van de heffingsgrondslag en 
winstverschuiving door multinationals. 
Hierdoor worden financiële en fiscale 
beslissingen nog complexer en 
hachelijker. Daarbovenop komen nog 
de specifieke belastingshervormingen 
in de VS en de Europese plannen om 
digitale multinationals eenvormig te 
belasten. We zien dat investeerders 
zich hoe langer hoe meer zorgen 
maken over overheidsmaatregelen die 
het verkeer van goederen, diensten, 

kapitaal of arbeid zouden kunnen 
corrigeren en over onconventionele 
of op het binnenland gerichte 
beleidsverschuivingen.

En dan zijn er ook nog de 
digitaliseringsuitdagingen. De 
omvorming van Europa tot een 
globale techreus vereist een grote 
stap voorwaarts op het vlak van 
opleiding, vaardigheden, talent, 
ondernemerschap, kapitaalmarkten 
en infrastructuur. Digitale activiteiten 
sijpelen even makkelijk door de 
grenzen als digitale inhoud. 

Onze studie van 2018 verschijnt in een 
cruciale fase voor de toekomst van 
Europa en België. De studie toont aan 
dat de inzet groot is. Maar de winnaars 
worden zij die zich de nieuwe regels 
eigen maken en ze optimaal weten toe 
te passen. 

Om de aantrekkelijkheid van ons 
land voor buitenlandse investeerders 
naar de toekomst te verhogen, 
dient zich een brede waaier aan 
potentiële beleidsmaatregelen aan. 
De beleidsmakers dienen de juiste 
hefbomen te gebruiken om de 
Europese en Belgische attractiviteit 
voor buitenlandse investeerders op 
lange termijn te waarborgen.

Met deze ‘Barometer van de Belgische 
Attractiviteit’ leveren we een bijdrage 
aan en geven we inspiratie voor het 
voeren van een effectief beleid op dit 
terrein. Zij dienen hierbij zowel met 
de realiteit als met de perceptie bij 
investeerders rekening te houden.
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Executive Summary

Buitenlandse investeringen in Europa stijgen 
langzamer

Investeerders zijn iets optimistischer over België
Vijf sectoren zorgen voor merendeel van 
investeringsprojecten

In 2017 haalde 
Europa 6.653 
directe buitenlandse 
investeringsprojecten 
(DBI) binnen, of 10% 
meer dan in 2016, wat 
353.469 nieuwe jobs 
opleverde.

Beste resultaat ooit voor België
In 2017 trok België 215 buitenlandse 
investeringsprojecten aan, wat een stijging is van 
7,5% ten opzichte van het jaar voorheen en het 
beste resultaat over een periode van tien jaar. 

Daarmee is ons land achtste in de rangschikking 
van de aantrekkelijkste Europese landen, en moet 
het buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland 
laten voorgaan.

Meer dan de helft van de buitenlandse investeringsprojecten 
in België wordt gerealiseerd in vijf sectoren. 
De transportsector, de chemische sector en de 
dienstverleningssector vormen vanuit een quasi gedeelde 
eerste plaats (15%) de top drie. De farmaceutische sector 
(10%) en de digitale sector (7%) sluiten de top vijf af.

Het evenwicht tussen de activiteiten lijkt zich te 
normaliseren. Sales & marketing moet een flink aantal 
projecten inleveren. Productie en logistiek herstellen zich.

In 2016 en 2017 zag slechts een 
kwart (26%) van de buitenlandse 
investeerders het investeringsklimaat 
in België in de volgende drie jaar 
in positieve zin evolueren. Dit jaar 
kunnen we een voorzichtige stijging 
(30%) vaststellen. Een teken van 
dynamisme na 2 jaren van een 
afwachtende houding?

15%
Transport
sector

10%
Farmaceutische
sector

7%
Digitale
sector

15%
Chemische
sector

15%
Dienstverlenings-
sector

6.653
DBI

353.469
jobs

+10%

+ 
30%
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De belastingdruk in België verlagen 
blijft een prioriteit voor buitenlandse 
investeerders, maar die is minder 
prangend dan vorig jaar (van 46% 
naar 34%). 

Vlaanderen wint terrein ten koste van Brussel Werkpunt: mobiliteit

Belastingdruk verlagen

Geloof in de digitale economie

Een groot werkpunt blijft de mobiliteit. 43% van de bedrijven 
geeft aan dat de files en de weginfrastructuur in België een 
negatieve impact hebben op hun investeringsbeslissingen. 

Uit het perceptie-onderzoek blijkt dat Vlaanderen de 
aantrekkelijkste investeringsregio blijft (51%), gevolgd door 
Brussel (29%) en Wallonië (10%). De aantrekkelijkheid van 
Brussel is zorgwekkend, want die gaat de afgelopen jaren 
sterk achteruit (van 63% in 2015 naar 29% dit jaar).

De aantrekkingskracht van Vlaanderen uit zich ook in 
de reële investeringscijfers. De regio haalt met 63% het 
grootste deel van de buitenlandse investeringsprojecten 
binnen (134) en maakt daarmee de terugval van 2016 
goed. Wallonië (42) en Brussel (37) hinken achterop.

81% van de ondervraagde bedrijven gelooft in het 
potentieel van België om de toekomstige uitdagingen op 
het vlak van innovatie aan te kunnen. Van de bedrijven 
die in België al actief zijn gelooft zelf 90% in dat 
potentieel.

Meest aantrekkelijke regio

Vlaanderen
51% 

 

Wallonië 
10% 

Brussel 
29% 

 

81%

43%

34%
terugdringen  
belastingdruk

Verder vinden ze het noodzakelijk dat België incentives 
geeft aan hoogtechnologische en innovatieve industrieën, 
alsook om de loonkost te verminderen.

7

www.ey.com/be/attractiviteit



1



Perceptie

Investeerders zijn iets 
optimistischer
In 2015 was de helft van de 
buitenlandse investeerders (51%) 
positief gestemd over de Belgische 
attractiviteit en voorspelde over 
een tijdspanne van drie jaar een 
stijging van het aantal directe 
buitenlandse investeringen in 
België. In 2016 en 2017 was 
daar nog amper een kwart van de 
buitenlandse investeerders van 
overtuigd (26%). We mogen ervan 
uitgaan dat bij de perceptie van 
ons land de aanslagen hier een rol 
hebben gespeeld. Dit jaar kunnen 
we een voorzichtige stijging 
vaststellen (30%). Een teken van 
dynamisme na 2 jaren van een 
afwachtende houding? Om te 
spreken over een herstel van het 
optimisme is het nog te vroeg. 
De meerderheid van de bedrijven 
voorspelt namelijk een status quo 
(51%) of een achteruitgang (8%). 

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

26% 

51% 

4% 

7% 1% 
11% 

34% 

50% 

5% 

5% 2% 4% 

13% 

55% 

4% 

9% 

19% 

Verbeteren
30%

Afnemen
8%

Gevestigd Niet-gevestigd

39% 17%

7%

9%

Hoe ziet u de evolutie van de aantrekkelijkheid van België in de komende drie jaar? Het zal…

Aanzienlijk verbeteren
Licht verbeteren
Hetzelfde blijven
Licht afnemen
Aanzienlijk afnemen
Weet het niet 

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

1%

1%1%
2%1%1%

1%
1%

2%
3% 3%

7%

14%16%
11%7%9%

8%
7%

14%18%

42%

55%

48%44%51%
53%

59%

45%
55%38%

44%

48%

33%22%29%29%29%
26%

34%
33%

30%

30%

3%2%6%3%4%6%3%6%2%
8%3%

2014201320122011201020092008200720062005

Aanzienlijk afnemen Licht afnemen Hetzelfde blijven Licht verbeteren Aanzienlijk verbeteren

33% 38% 35% 40% 29%

21%

35% 33% 32% 28% 35% 51%

16% 8% 9% 10% 8% 13% 17% 15% 8% 3%

20162015 2017 2018
Weet het niet

26% 26%

11%

7% 8%

30%

3%

23% 23%

58%

6%
1%

11%
9%
2%
5%4%2%9%7%3%4%5%5%2%8%2%

56%

7%
1%

11%

51%

3%

26%

4%

Hoe ziet u de aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse directe investeringen evolueren over de komende drie jaar?
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Nog steeds weinig plannen voor kortetermijninvesteringen 

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

2005    2006    2007    2008     2009    2010     2011    2012     2013    2014     2015    2016    2017    2018      

25%

29%

21%
23% 23%

29%

21% 20% 20%

9%

16%

13%
15%

30%

15% 

3% 

82% 

24% 

1% 

75% 

1% 

4% 

95% 

Gevestigd Niet-gevestigd

Ja
Nee
Weet het niet

Heeft uw onderneming plannen om het komende jaar activiteiten op te richten / uit te breiden in België?

Evolutie sinds 2015 (JA)

Soort investering

Sales & marketing   32%

Fabriek    16%

Hoofdkantoor   15%

Onderzoek en ontwikkeling  12%

Backoffice    5%

Toevoerketen/logistiek (distributiecentra) 4%

Trainingscentrum   3%

Weet het niet   13%

Ja

In Europees verband is het toekomstperspectief positiever: 
iets meer dan een derde van de bedrijven heeft plannen om 
in Europa te investeren (35% tegenover 28% vorig jaar) en 
van de bedrijven die in Europa reeds actief zijn is dat 41% 
tegenover 34% vorig jaar.

Het status quo voor België gaat samen met het groot aantal 
bedrijven dat net als vorig jaar geen investeringen in België 
plant in de komende drie jaar (van 83% in 2017 naar 82% 
dit jaar). Slechts 15% van alle bedrijven heeft die plannen 
wel en zij situeren zich vooral bij de bedrijven die reeds 
activiteiten in België hebben. Dit laatste is niet nieuw en 
bevestigt een trend die ook de voorbije jaren al bestond.
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Bedrijven die willen investeren in België overwegen 
hoofdzakelijk nieuwe en expansieprojecten van minder dan 
25 miljoen euro in de sales- en marketing, de productie, de 
vestiging van hoofdkantoren, onderzoek en ontwikkeling. 

Van een uittocht is zeker geen sprake: 93% van de bedrijven 
is niet zinnens de komende drie jaar activiteiten uit België 
weg te trekken. Slechts 6% is dat wel van plan, wat erop 
wijst dat bedrijven die reeds in België actief zijn er ook de 
voordelen van inzien. Het beperkt aantal bedrijven dat van 
plan is om België te verlaten zal dit doen tussen nu en vijf 
jaar en doet dat hoofdzakelijk omwille van de loonkost en de 
problemen om gekwalificeerd personeel te vinden.

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

40%
De bedrijfsactiviteit 
verhogen

22%
Het personeelsbestand 
uitbreiden

17%
Een faciliteitsuitbreiding

opzetten

14%
Een nieuw project

ontwikkelen

7%
Weet het niet

7%
Meer dan

250 miljoen euro

22%
Weet het niet

29%
Tussen 
25 en 100 miljoen €

42%
Minder dan 
25 miljoen €

Overweegt uw groep een van de volgende zaken? 

Wat zou het investeringskapitaal zijn?

2005    2006    2007     2008    2009    2010    2011    2013   2014     2015     2016    2017   2018    

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

17%

22%

18%

14% 14%

5%
8%

10%
8%

5%
2%

6%

14%

Ja
6%

Weet het niet
1%

Nee
93%

Heeft uw onderneming plannen om haar activiteiten vanuit België 
naar een ander land te verplaatsen?
(respondenten gevestigd in België)

Evolutie sinds 2005  (JA)
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Vlaanderen wint terrein ten koste van Brussel
Vlaanderen blijft in de perceptie de aantrekkelijkste 
investeringsregio (51%), ten nadele van Brussel (29%), 
terwijl Wallonië vrij stabiel blijft. De aantrekkelijkheid 
van Brussel is zorgwekkend, want die gaat de afgelopen 
jaren sterk achteruit (van 63% in 2015 naar 29% dit jaar). 
Vlaanderen daarentegen boezemt jaar na jaar meer 
vertrouwen in (van 17% in 2015 naar 51% dit jaar). Wallonië 
krijgt net zoals vorige jaren minder aandacht (van 9% in 
2015 naar 10% dit jaar).

Brussel blijft de meest aantrekkelijke regio voor bedrijven 
die niet in België actief zijn, maar boet in die rol wel stevig 
aan populariteit in (van 74% in 2016 naar 44% dit jaar). Voor 
bedrijven die in België actief zijn, is die rol voorbehouden 
voor Vlaanderen (65%). Wallonië scoort met respectievelijk 
2% en 14% bij geen van beide groepen goed.

Vlaanderen is de regio bij uitstek die wordt geassocieerd 
met een stabiel sociaal klimaat, de aanwezigheid van 
kwaliteitsvol personeel en de beschikbaarheid van subsidies 
en overheidssteun. De toegang tot het transportnetwerk 
(zowel over de weg, het spoor als via de lucht) wordt 
als sterkte van Vlaanderen en Brussel gezien, maar de 
mobiliteitsproblemen wegen zwaar door. Wallonië wordt 
geassocieerd met beschikbare ruimte en heeft als belangrijk 
zwak punt de onvoldoende kennis van vreemde talen.

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

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

Vlaanderen

Wallonië

Brussel

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolutie sinds 2012

Vlaanderen
51% 

 42%* 

11%* 

* 2017

Weet het niet
10%
13%

Wallonië 
10% 

Brussel 
29% 

 34%* 

10%
14% 11% 9%

13% 11% 10%

28%
33% 34%

17%
34% 34%

29%

37% 36% 38%

63%

46%
42%

51%

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

Vlaanderen Wallonië Brussel Allemaal Geen van deze Weet het niet2% 8%2%

Onvoldoende kennis van andere 
talen

Stabiliteit van het sociale klimaat

Beschikbaarheid van
ervaren werkkrachten

Toegang tot transportinfrastructuur 
(wegen, spoor, luchthavens,…)

Toegang tot regionale overheidshulp, 
subsidies en steunmaatregelen

Beschikbare ruimte

Omslachtige administratieve
procedures

69%

55%

44%

20%

13%

4%

22%

5%

13%

6%

4%

1%

63%

8%

68%

4%

3%

22%

32%

5%

15%29%

11%

23%

9% 7%

10% 10%

6% 4%

9%

10%

3% 2%

4% 1%

1%

6%

18%

16%

11%

34%

Geef voor elk van de volgende criteria aan welke regio in België er het nauwst mee verbonden is: 
(respondenten gevestigd in België)

St
er

kt
es

Zw
ak

te
s
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Parijs voor het eerst de aantrekkelijkste
Het probleem van Brussel blijkt ook uit de ‘Barometer van 
de Europese Attractiviteit’. Als hoofdstad van Europa weet 
Brussel sinds jaar en dag investeerders niet te bekoren: 
slechts 7% vindt het een aantrekkelijk idee om er te 
investeren.

In Europa vormen Parijs, Londen en Berlijn het leidende trio, 
op de voet gevolgd door Frankfurt. Opvallend is de dalende 
populariteit van Londen, en dit voor het derde jaar op rij. Na 
de significante neergang van vorig jaar (van 52% naar 32%), 
weet de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk de situatie 
niet te herstellen. Met 34% zijn stabiliseren en afwachten 
de juiste woorden. Het nakende vertrek van het Verenigd 
Koninkrijk uit de Europese Unie heeft hier ongetwijfeld een 
belangrijk aandeel in. Toch blijft Brussel binnen de Europese 
top 10 overeind en behaalt een vergelijkbaar resultaat met 
voorgaande jaren.

Parijs 37%  

Londen 34%  

Berlijn 24% 

Frankfurt 22%  

Amsterdam 14%  

München 8%  

Barcelona 8%  

Dublin 7%  

Brussel 7% 

Madrid 6%  

Bron: EY Barometer van de Europese Attractiviteit 2018.

Steden 2018

Welke drie Europese steden zijn het 
aantrekkelijkst voor buitenlandse investeerders?

Silicon Valley 26%  

Shanghai 24%  

Beijing 22% 

New York 21%  

Londen 13%  

Tokio 12%  

Mumbai 11%  

Los Angeles 9%  

Singapore 9% 

New Delhi 8%  

Bron: EY Barometer van de Europese Attractiviteit 2018.

Steden 2018

Welke drie steden maken het meeste kans 
om de volgende Google voort te brengen?

Opmerkelijk is de wederopstanding van Parijs (van 27% naar 
37%). De aantrede van Emmanuel Macron als president van 
Frankrijk en de daaruit volgende strategische internationale 
(her)positionering van Frankrijk, zowel in de context van 
brexit als die van de digitale ambities van Parijs, heeft daar 
waarschijnlijk een belangrijk aandeel in. 

Daartegenover staat ook dat het succes op de 
investeringsmarkt hand in hand gaat met de innovatiekracht 
van een land, een regio of stad. Op de Europese rondvraag 
naar steden die de nieuwe Google kunnen voortbrengen 
blijft Silicon Valley de voorkeur genieten, maar die moet wel 
aandachtig blijven voor Chinese steden zoals Shanghai en 
Beijing, die duidelijk in de lift zitten. Van de Europese steden 
speelt Londen mee en doen Berlijn en Parijs het relatief 
goed. Van Brussel is geen sprake (minder dan 2%).
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Belastingdruk verlagen 
De bedrijven die in ons land aanwezig zijn, geven prioritair 
aan dat ze de kwaliteit van het personeel een zeer 
belangrijke factor vinden wanneer ze overwegen om in 
België te investeren. Daarnaast zijn ook de loonkost, 
de infrastructuur (transport en logistiek), een flexibel 
georganiseerde arbeidsmarkt en een stabiel politiek en 
wettelijk kader belangrijke elementen.

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

43%

37%

32%

25%

22%

22%

18%

16%

15%

15%

14%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

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

Transport- en logistieke 
infrastructuur

Arbeidskosten verlagen

Stabiliteit van politiek, 
regelgeving en bestuur

Regulering en flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt

Beschikbaarheid en kwaliteit van 
onderzoek 

en ontwikkeling (R&D)

Omvang van de binnenlandse markt

Fiscale voordelen, subsidies en 
ondersteunende maatregelen van 

de overheid (incentives)

Geografische situatie in Europa

Weet het niet

Energiekosten

Productiekost

Onderwijs

Begrip van de Belgische 
maatschappij

Levenskwaliteit

Vennootschapsbelasting

Kwaliteit van arbeidskrachten

Bedrijfscultuur

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

34%

32%

31%

26%

24%

23%

18%

14%

9%

8%

8%

7%

3%

<1%

5%

Waarop moet België volgens u zijn inspanningen richten om 
concurrentieel aantrekkelijk te blijven op wereldniveau? 

Steun verlenen een 
hoogtechnologische

industrieën en innovatie

De kwaliteit van producten en 
toegevoegde waarde van 

diensten verbeteren

Arbeidskosten verlagen

Kleine en middelgrote 
ondememingen ondersteunen

Opleiding en vaardigheden 
ontwikkelen

Steun verlenen aan industrieën
die het moeilijk hebben

Toegang tot kredieten bevorderen

Weet het niet

Geen

Milieuvriendelijk beleid en gedrag
aanmoedigen

Concurrentieregels versoepelen

Investeren in belangrijke 
infrastructuur- en stedelijke 

projecten

IT-industrieën ondersteunen 
(gegevensanalyse, cyberveiligheid 

en digitale diensten)

Belastingen verlagen

De regulering toelaten om gelijke 
tred te houden met technologische 

en andere innovaties

Om economisch aan de maat te blijven moet België de 
belastingdruk verlagen. Dit is een prioriteit, maar die is 
minder prangend dan vorig jaar (van 46% naar 34%), wat er 
mogelijk op wijst dat het beleid van de federale regering in 
navolging van de belangrijke (buur)landen zoals Duitsland, 
Frankrijk en Nederland loont. Verder is het noodzakelijk om 
incentives te geven aan hoogtechnologische en innovatieve 
industrieën, alsook om de loonkost verder te verminderen. 
Tenslotte onderstreept het bedrijfsleven ook het belang van 
investeringen in onderwijs en opleiding.

Het feit dat bedrijven die actief zijn in België (meer 
dan bedrijven die dat niet zijn) vragen om de 
belastingdruk te verminderen, de loonkost te verlagen, 
de hoogtechnologische en innovatieve industrieën te 
ondersteunen en in onderwijs te investeren, geeft aan dat 
het hier niet enkel over perceptie gaat.
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Minder impact verwacht voor brexit 
Vorig jaar gaf 58% van de ondervraagde bedrijven van de EY 
Barometer van de Belgische Attractiviteit aan dat de brexit 
mogelijk voor meer buitenlandse investeringen in België zou 
zorgen. Dit jaar is dat enthousiasme teruggelopen (41%).

Met betrekking tot de brexit is voorzichtigheid geboden, 
want in Europees verband geeft 65% van de bedrijven aan 
voorlopig geen koerswijziging te overwegen (vorig jaar was 
dit nog 80%). Van de bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk 
zijn gevestigd geeft 63% aan voorlopig geen koerswijziging 
te overwegen (vorig jaar was dit nog 92%). 

Wanneer wordt gevraagd naar de belangrijkste oorzaken 
die binnen de drie jaar een impact kunnen hebben op de 
aantrekkelijkheid van Europa als investeringsregio, dan 
staat de brexit met 30% op een niet onbelangrijke vierde 
plaats. Volatiliteit is de voorbije twee jaren een karateristiek 
geweest van de brexit-perceptie bij het bedrijfsleven. Zeer 
waarschijnlijk zal dat zo blijven zolang de onzekerheid over 
het eindresultaat van de onderhandelingen tussen het 
Verenigd Koninkrijk en de EU27 aanhoudt.

Dat het niet enkel een kwestie van perceptie is, bevestigt 
ook het jaarlijks OESO-onderzoek Taxing Wages, dat de 
belastingdruk meet op het looninkomen van een gemiddelde 
werknemer uit de privésector. België staat in die studie 
sinds jaren bovenaan de ranking. In 2017 bedroeg de 
belastingdruk voor een alleenstaande 53,7%. België gaat 
hiermee Duitsland (49,7%), Italië (47,7 %) en Frankrijk 
(47,6%) vooraf. De gemiddelde belastingdruk in de OESO-
landen bedroeg 35,9 %.

Om de toekomst van België veilig te stellen blijft het evenwel 
noodzakelijk om de vennootschapsbelasting verder aan 
te pakken en te laten dalen tot op het niveau van onze 
buurlanden. Van alle ondervraagde bedrijven geeft net als 
vorig jaar 74% aan dat dit een doorslaggevend argument 
vormt bij het nemen van een finale beslissing om in België te 
investeren.

De federale regering gaf eind juli 2017 een eerste antwoord 
op die bezorgdheid. In het zogenaamd Zomerakkoord 
bereikte ze overeenstemming om het tarief van de 
vennootschapsbelasting te verlagen, dit om de Belgische 
economie te stimuleren en de competitiviteit van Belgische 
bedrijven aan te zwengelen. 

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat de komende 
drie jaren gefaseerd omlaag. In 2018 daalt het basistarief 
van de vennootschapsbelasting van 33% naar 29%. In 

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

10% 

31% 

54% 

5% 

8% 

33% 

57% 

2% 

14% 

27% 

50% 

9% 

41% 41% 41%

Gevestigd Niet-gevestigd

Denkt u dat de brexit invloed zal hebben op de aantrekkelijkheid van 
België voor buitenlandse investeringen? 

Ja, België zal veel aantrekkelijker worden als alternatieve 
investeringslocatie

Ja, België zal iets aantrekkelijker worden als alternatieve 
investeringslocatie

Nee, het zal geen effect hebben

Weet het niet

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

38% 

14% 

7% 

22% 

17% 

44% 

10% 

29% 

13% 
1% 

25% 

13% 
19% 

30% 

18% 

Gevestigd Niet-gevestigd

Heeft de huidige vennootschapsbelasting in België veel invloed op 
uw investeringsbeslissing? 

Ja, meer dan 50% invloed op investeringsbeslissingen in België
Ja, tussen 25% en 50% invloed op investeringsbeslissingen in België
Een kleine invloed op investeringsbeslissingen in België
Geen invloed, andere criteria zijn belangrijker 
Weet het niet

2020 zal de belasting gedaald zijn tot 25% en voor KMO-
vennootschappen wordt een systeem van verlaagd tarief 
voorzien: op de schijf van belastbare winst beneden 
100.000 euro moet in 2020 maar 20% worden betaald.
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Geloof in de digitale economie 
Dat investeren in hoogtechnologische en innovatieve 
industrieën en in onderwijs belangrijk is, bewijst ook het 
geloof van 81% van de ondervraagde bedrijven in het 
potentieel van België om de toekomstige uitdagingen op het 
vlak van innovatie aan te kunnen. Van de bedrijven die in 
België al actief zijn gelooft zelfs 90% in dat potentieel.

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

14% 

8% 

21% 

11% 

17% 

5% 

26% 

5% 

10% 

11% 

46% 
47% 47% 

14% 

18% 

81% 90% 71%

Gevestigd Niet-gevestigd

Gelooft u dat België de allernieuwste technologieën ontwikkelt terwijl 
het land zich ook voorbereidt op de onbekende innovaties die in de 
nabije toekomst zullen opduiken?

Ja, in grote mate

Ja, in redelijke mate

Ja, maar in beperkte mate

Nee, helemaal niet

Weet het niet

Op de vraag naar sectoren die de economische groei van 
België de komende jaren sterk zullen bepalen blijft de sector 
van de digitale economie (35%) bovenaan, gevolgd door de 
farmaceutische industrie en de biotechnologie (30%), de 
logistiek en de distributie (24%) en de business-to-business 
(15%). Het bank- beurs- en verzekeringswezen (11%) en de 
energiesector (5%) krijgen klappen. Het betreft hier globale 
percentages aangezien de respondenten telkens twee 
sectoren konden aanduiden.

Dezelfde sectoren komen grosso modo ook in Europa terug. 
In Europees verband spelen de digitale economie (34%), de 
farmaceutische industrie en de biotechnologie (20%), naast 
de sector van de cleantech (24%), mee binnen de top drie.

22% 

16%

9% 

6% 

7% 

6% 

6% 

5% 

5% 

5% 

35% 

30% 

24% 

15% 

12% 

11% 

11% 

10% 

9% 

9% 

2% 2% 

2% 5% 

Eerst Totaal 

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

9% 

1% 

Digitale economie

De farmaceutische industrie en 
biotechnologie

B2B, exclusief financiële

Hernieuwbare energie

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

gevangenissen, genezing/zorg)

Bank, verzekering, activa- en 
vermogensbeheer

Transportsector en automobielindustrie

Logistiek en distributiekanalen

Consumptiegoederen

Vastgoed en bouw

Weet het niet

Geen

Infrastructuur: Energie (inclusief nucleaire 
energie) en nutsvoorzieningen (afval, 

waterzuivering…)

Clean techs

Welke bedrijfssectoren zullen volgens u de groei van België 
de komende jaren positief beïnvloeden?  
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Negatieve impact van mobiliteit
Naast het beheersen van de belastingdruk en de loonkosten 
blijft het mobiliteitsprobleem hoog op de agenda staan. 
Globaal geeft 43% van de bedrijven aan dat de files en de 
weginfrastructuur een negatieve impact hebben op hun 
investeringsbeslissingen. In detail bekeken ervaren bedrijven 

11% 

3% 

61% 

25% 46% 

12% 

17% 

25% 

25% 

7% 

43% 

Gevestigd Niet-gevestigd

25% 

2014           2015            2016           2017           2018

Evolutie sinds 2014

44%

38%

13%

39%

32%
18%

41%

35%

21%
25%

25%

43%
45%

27%

19%

Hebt u het gevoel dat de mobiliteit in België een overweging is die:

Bron: EY Barometer van de Belgische Attractiviteit, 2018.

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

die in België actief zijn dat probleem substantieel meer dan 
bedrijven die dat niet zijn (61% versus 17%). Meer zelfs, 
bedrijven die nog niet in België actief zijn hebben hierover 
een vrij onbevangen beeld, maar eenmaal hier gevestigd 
volgt de ontnuchtering.
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Realiteit

Aantal directe buitenlandse investeringen (DBI) 
in Europa steeg in 2017 met 10%
In 2017 hebben buitenlandse investeerders in 6.653 
Europese directe buitenlandse investeringsprojecten 
geïnvesteerd, wat 10% procent meer is dan het jaar ervoor. 
Dit zal resulteren in 353.469 nieuwe banen. 

Economisch herstel deed de vraag binnen Europa toenemen, 
terwijl de groei buiten Europa voor een stijgende vraag naar 
Europese producten zorgde. De DBI werden aangemoedigd 
dankzij capaciteitsvermindering en productvernieuwing, en 
kwamen tot stand door de lage rentevoeten.

Buitenlandse investeringsprojecten en jobcreatie in Europa

Duitsland, Frankijk en het VK blijven helft van 
DBI-projecten binnenhalen
De grootste drie Europese economieën, Duitsland, Frankijk 
en het Verenigd Koninkrijk, hebben elk 1.000 projecten 
weten te bemachtigen, wat samen goed is voor bijna 50% 
van alle DBI-projecten.

Het Verenigd Koninkrijk voelt het effect van brexit. Het 
VK blijft met 1.205 projecten een van de belangrijkste 
investeringsbestemmingen. Toch is dat slechts 6% meer dan 
in 2016, wat een vertraging is vergeleken met de sterke 
groei van de vorige jaren. Het is mogelijk dat veel bedrijven 

beslissingen over toekomstige investeringen tussen het 
VK en Europese locaties opschorten, in afwachting van 
meer duidelijkheid over de aard van de toekomstige 
handelsrelaties tussen het VK en de EU. 

Duitsland nadert op het VK, maar de sterke groei in het 
aantal projecten is tegenover de vorige jaren afgenomen. 
Duitsland blijft uiteenlopende soorten projecten aantrekken, 
maar als gevolg van een verkrappende arbeidsmarkt en 
stijgende kosten focussen de investeerders zich op hoge 
productiviteit en hoge toegevoegde waarde. Net zoals veel 
Duitse bedrijven zijn internationale investeerders geneigd 
om hun nieuwe arbeidsintensieve projecten elders onder te 
brengen.

In Frankrijk kende het aantal projecten een forse toename 
van 31%. Hierdoor is het nu een rechtstreekse concurrent 
van Duitsland en het VK voor alle soorten projecten, zelfs 
voor de meest strategische functies zoals researchcentra en 
hoofdkantoren (16 hoofdkantoren in 2016, 59 in 2017). Het 
aantal investeringen verminderde sinds de financiële crisis 
van 2008, maar Frankrijk is nu aan een inhaalbeweging 
begonnen en plukt de vruchten van brexit. Toch beginnen 
investeerders in te zien dat Frankrijk aan aantrekkingskracht 
heeft gewonnen dankzij zijn ambitie om competitiever te 
worden, structurele hervormingen door te voeren en zijn 
publieke uitgaven te verminderen. 

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Frankrijk

Spanje

Polen

Nederland

Rusland

België

Ierland

Turkije

Finland

Roemenië

Servië

Hongarije

Tsjechië

Andere

Totaal

2017

1.138

1.063

779

409

205

308

138

200

256

133

141

110

132

46

107

876

6.041

Procentuele 
Verandering 

(2017 vs. 2016)2016

6%

6%

31%

-17%

16%

–23%

66%

8%

44%

-4%

22%

-5%

157%

8%

18%
10%

1.205

1.124

1.019

339

238

237

229

215

197

191

135

134

126

118

116

1.030

6.653

Gecreëerde
 jobs

50.196

31.037

25.126

8.541

25.788

13.685

13.078

5.838

24.000

4.300

8.961

14.490

16.490

20.103

17.017

74.819

353.469

Top 15 landen volgens DBI-projecten

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 
2017 – EY European Investment Monitor, 2016.

DBI-projecten in Europa

2013

2014

2016

2015

2009

2008 3.720

3.303

3.758

3.909

3.797

3.957

4.448

5.083

6.041

6.653

2010

2012

2011

2017

+10%
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Investeerders tonen minder interesse voor 
sommige landen
Nederland blijft een favoriete investeringsbestemming 
bij de investeerders, maar toch stelden we een daling 
van 17% in het aantal investeringen vast. Het gebrek aan 
bepaalde vaardigheden kan een invloed hebben op de 
keuzes van de investeerders. Nederland haalt ondanks 
zijn ondernemingsvriendelijke beleid, internationale visie 
en grote aantrekkingskracht minder projecten binnen als 
gevolg van brexit dan sommige concurrenten.

Ondanks een sterke groei, hoge werkloosheidsniveaus en 
relatief goedkope arbeid werd Spanje politiek overschaduwd 
door de poging van Catalonië - de belangrijkste industriële 
regio - om zich af te scheiden. Na een snel herstel van 
buitenlandse investeringen de voorbije jaren, kan het tekort 
aan bepaalde vaardigheden de investeerders afremmen. 

Na jaren van intense activiteit ziet het ernaar uit dat 
de BDI in Centraal-Europa (Polen, Tsjechië, Hongarije) 
een kantelpunt hebben bereikt. Die drie landen zagen in 
totaal een daling van 14% in het aantal projecten, hoewel 
Hongarije in 2016 een kleine stijging van 8% liet noteren. 
Een tekort aan arbeidskrachten en stijgende lonen kunnen 
een negatieve invloed hebben op hun aantrekkingskracht, 
en dat geldt ook voor de bezorgdheid over politieke 
ontwikkelingen. 

Europese bedrijven vinden buitenlandse kansen 
in eigen achtertuin 
Tien van de top 15 investeerders in Europa zijn van 
Europese oorsprong. Zij zorgen voor 42% van de inkomende 
DBI-projecten in 2017. Het is duidelijk dat veel middelgrote 
bedrijven hun aanwezigheid op de Europese eengemaakte 
markt nog aan het uitbreiden zijn. 

De Duitse bedrijven staan bovenaan de lijst. Zij 
specialiseren zich vooral in productie (en zorgen voor 
+17% productieprojecten in 2017). De Franse bedrijven 
schroefden hun investeringen dan weer terug. Britse 
bedrijven daarentegen investeerden vorig jaar 35% meer 
in het buitenland, vooral in Duitsland (110 projecten, + 
83%) en Frankrijk (79 projecten, + 46%). De internationale 
investeringen van Britse bedrijven in de financiële 
dienstverlening stegen met 93%, goed voor in totaal 54 
projecten. Sommige Britse investeerders breiden hun 
aanwezigheid momenteel uit in de EU, nog voor brexit 
werkelijkheid wordt. 

Amerikaanse bedrijven blijven Europa’s grootste fans. Japan 
en China zijn de voornaamste Aziatische investeerders in 
Europa. Zij lieten elk meer dan 320 projecten optekenen in 
2017. 

Verenigde Staten

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

China

Japan

Zwitserland

Frankrijk

Nederland

Zweden

Italië

India

Canada

Oostenrijk

België

Spanje

2017

1.282

658

343

342

264

296

332

178

160

193

117

122

139

110

123

Procentuele verandering 
(2017 vs. 2016)2016

1.381

663

464

341

327

326

297

260

215

209

170

146

140

139

130

8%

1%

35%

0%

24%

10%

-11%

46%

34%

8%

45%

20%

1%

26%

6%

79.818

55.681

20.276

17.819

19.360

13.693

17.720

10.238

7.634

9.420

9.153

9.203

7.624

4.924

5.128

Gecreëerde
 jobs

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016
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Buitenlandse investeringsprojecten en jobcreatie in België

Het beste resultaat in tien jaar
In 2017 trok België 215 buitenlandse investeringsprojecten 
aan, wat een stijging is van 7,5% ten opzichte van het jaar 
voorheen en het beste resultaat over een periode van tien 
jaar. Die stijging loopt parallel met de groei van het aantal 
investeringsprojecten in Europa (10%).

Vlaanderen haalt met 62% het grootste deel van de 
buitenlandse investeringsprojecten binnen (134) en maakt 
daarmee de terugval van 2016 goed. Over een periode 
van tien jaar is het ook het op één na beste resultaat van 
Vlaanderen. Wallonië (44) en Brussel (37) hinken achterop.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vlaanderen 105 89 74 64 108 74 80 110 121 141 105 134

Wallonië 47 44 40 57 31 39 52 36 56 41 48 44

Brussel 33 42 28 25 20 40 37 29 21 29 47 37

Totaal 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215

Regionale opdeling investeringen

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Vlaanderen 3.218 2.142 2.023 1.659 2.611 2.241 1.771 3.143 2.714 2.387 1.804 4.872

Wallonië 1.532 1.289 1.255 1.505 780 838 1.132 391 1.148 733 845 805

Brussel 820 948 128 193 619 520 36 2 39 48 660 161

Totaal 5.570 4.379 3.406 3.357 4.010 3.599 2.939 3.536 3.901 3.168 3.309 5.838

Regionale opdeling jobcreatie

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215

In 2017 werden in België 5.838 jobs gecreëerd door 
buitenlandse investeringsprojecten. Op het niveau van 
de regio’s is het enkel Vlaanderen die met gemiddeld 36 
eenheden een groot aantal jobs per investeringsproject 
realiseert. Daartegenover staan Wallonië en Brussel met 
respectievelijk 18 en 4 jobs.

Aantal buitenlandse investeringsprojecten in België

* Door een wijziging in de methodologie kunnen de jobcijfers van 2017 niet vergeleken worden met voorgaande jaren.
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Stof in de motor van nieuwe 
investeringsprojecten
Nieuwe investeringsprojecten of greenfieldprojecten zijn 
investeringen door bedrijven die op het ogenblik van 
de investering nog niet in België actief zijn. Ze vormen 
een belangrijke graadmeter voor het succes van een 
land bij buitenlandse investeerders. Het aantal nieuwe 
investeringsprojecten neemt 58% van het totaal aantal 
investeringsprojecten in, wat een zwak resultaat is, wetende 
dat dit percentage in de periode van de economische crisis 
nooit beneden de 60% is gedoken, meer zelfs in 2009 
bedroeg het aantal 68%, tien procentpunten meer dan nu.

Vlaanderen realiseert het grootste aantal nieuwe 
investeringsprojecten (69), gevolgd door Brussel (37) en 
Wallonië (18). Vlaanderen is en blijft voor buitenlandse 
investeerders de plaats voor nieuwe projecten. 
Voorzichtigheid is echter geboden. In 2016 daalde het 
aantal greenfield projecten significant (van 79 naar 62) en 
in 2017 slaagde Vlaanderen er niet in om dat verlies goed te 
maken. Bekeken over tien jaar realiseert Brussel een goed 
resultaat, maar gaat er ten opzichte van 2016 op achteruit 
(van 46 naar 37). Een sterk punt is dat Brussel uitsluitend 
nieuwe investeringsprojecten realiseert.

Expansie

Nieuw

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vlaanderen 50 29 33 22 46 26 29 38 48 62 43 65

Wallonië 29 12 26 20 13 24 31 18 20 22 33 26

Brussel 4 5 6 4 3 3 2 1 2 1 1

Totaal 83 46 65 46 62 53 62 57 70 85 77 91

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vlaanderen 55 60 41 42 62 48 51 72 73 79 62 69

Wallonië 18 32 14 37 18 15 21 18 36 19 15 18

Brussel 29 37 22 21 17 37 35 28 19 28 46 37

Totaal 102 129 77 100 97 100 107 118 128 126 123 124

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016.

22



Sales & marketing gaat voor op 
investeringsprojecten
Meer dan de helft van de buitenlandse investeringsprojecten 
wordt gerealiseerd in vijf sectoren. De transportsector, de 
chemische sector en de dienstverleningssector vormen 
vanuit een quasi gedeelde eerste plaats (15%) de top drie. 
De farmaceutische sector (10%) en de digitale sector (7%) 
sluiten de top vijf af.

Sectoroverstijgend draaien investeringsprojecten vooral 
rond sales & marketing (32%), productie (31%) en logistiek 
(23%), gevolgd door onderzoek (8%).

Sectoren naar aantal projecten

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Transport & logistiek 18 24 14 16 20 15 10 21 20 19 25 33

Chemicaliën en plastic 28 13 19 20 21 13 24 21 35 32 28 33

Dienstverlening 19 35 23 17 22 33 30 24 18 26 16 31

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

Digitaal 11 15 8 7 2 12 6 7 16 6 16 15

Transportfabrikanten en 
leveranciers

14 8 6 4 15 13 14 9 12 17 11 13

Agro-voeding 9 9 6 8 12 10 14 16 18 18 15 11

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

Elektronica en IT 13 11 9 6 4 5 4 5 8 6 3 9

Metaal 6 2 6 6 4 6 6 4 5 8 4 6

Andere 39 46 33 42 36 32 43 42 44 43 63 33

Totaal 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016.

Opmerkelijk is dat sales & marketing een flink aantal 
projecten moet inleveren en dat de productie en de logistiek, 
die in 2016 verlies boekten, zich herstellen. Gezien over een 
periode van tien jaar lijkt het evenwicht tussen de genoemde 
activiteiten zich te normaliseren.

Activiteiten naar aantal projecten

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sales & Marketing 63 71 48 60 55 72 75 65 69 67 82 69

Productie 66 38 36 27 40 31 57 43 64 67 52 67

Logistiek 28 28 33 26 32 24 21 34 37 44 40 49

R&D 4 5 7 11 12 10 7 13 12 25 15 17

Hoofdzetels 9 20 8 8 4 7 5 8 4 3 4 4

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

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

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

Andere 6 5 1 4 4 0 1 3 0 1 2 2

Totaal 185 175 142 146 159 153 169 175 198 211 200 215
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De transportsector gaat voor jobs
Op het vlak van tewerkstelling tekent de “ruime 
transportsector” garant voor 41% van alle nieuw gecreëerde 
jobs, gevolgd door de farmaceutische sector (13%) en de 
chemische sector (8%).

Sales & marketing is naar aantal investeringsprojecten 
dan wel de nummer één, maar naar tewerkstelling is de 
rol van die activiteit zeer beperkt (6,5 jobs per project). 

Sectoren naar jobcreatie Activiteiten naar jobcreatie

2017

Transport & logistiek 1.386

Transportfabrikanten en leveranciers 1.011

Farmaceutica 738

Chemicaliën en plastic 480

Machines en onderdelen 335

Agro-voeding 281

Grondstoffen 250

Metaal 212

Digitaal 205

Groothandel, detailhandel & distributie 186

Elektronica en IT 182

Dienstverlening 149

Textiel, kleding & leer 130

Olie & gas 73

Nutsvoorzieningen 43

Vrije tijd, cultuur en toerisme 35

Financieel 33

Elektro 24

Andere 70

Totaal 5.838

2017

Productie 2.691

Logistiek 1.959

Sales & Marketing 452

R&D 410

Hoofdzetels 151

Internet Data Centre 70

Testing & Servicing 40

Opleiding & Training 20

Andere 45

Totaal 5.838

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016.

Jobs worden vooral gecreëerd door logistieke (40 jobs per 
project) en productieactiviteiten (40,2 jobs per project). 
Veel investeringsprojecten gaan dus niet altijd hand in hand 
gaat met veel tewerkstelling.
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De Verenigde Staten herpakken zich
Buitenlandse investeringsprojecten in België komen in 
hoofdzaak uit Europa en de Verenigde Staten, samen 
goed voor 71% van alle investeringen, wat in lijn ligt met 
voorgaande jaren.

De terugval van het aantal investeringen uit de Verenigde 
Staten in 2016 lijkt een eenmalig voorval te zijn geweest. 
Het land heeft met 40 investeringsprojecten opnieuw de 
eerste plaats ingenomen. De gestage opmars van Frankrijk 
zet zich door. Nooit eerder realiseerde Frankrijk meer 
investeringsprojecten in België dan in 2017.

Amerikaanse investeerders creëren in absolute cijfers de 
meeste jobs: 1.244 eenheden of 21% van het totaal aantal 
gecreëerde jobs. Op het eerste zicht een goed resultaat, 
maar wanneer de cijfers worden vertaald naar het aantal 
jobs per investeringsproject, dan is dat een bescheiden 

Jobcreatie voor landen met het grootste 
aantal investeringen

2017

Verenigde Staten 1.244

Nederland 773

Duitsland 669

China 624

Zweden 387

Frankrijk 386

Luxemburg 246

Japan 228

Verenigd Koninkrijk 184

Zuid-Afrika 167

resultaat. Met 31 jobs per investeringsproject staan de 
Verenigde Staten op de vierde plaats en worden voorgegaan 
door China (69), Zweden (55) en Duitsland (37).

Frankrijk realiseerde in 2017 in België het meeste 
investeringsprojecten ooit, maar naar jobcreatie en naar 
het aantal jobs per investeringsproject is het een zeer zwak 
resultaat: 386 eenheden of net geen 7% van het totaal 
aantal gecreëerde jobs. Luxemburg (25), Japan (21) en het 
Verenigd Koninkrijk (14) gaan Frankrijk (12) ruimschoots 
voor in de ranking van aantal jobs per investeringsproject. 

Bron: Analyse gebaseerd op IBM database, 2017 – EY European Investment Monitor, 2016.

2017

Verenigde Staten 40

Frankrijk 32

Nederland 25

Duitsland 18

Verenigd Koninkrijk 13

Japan 11

Luxemburg 10

China 9

Zweden 7

Spanje 4

Landen met het grootste aantal investeringen 
in aantal projecten
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Investeringsagentschappen en buitenlandse handelsmissies 
hebben een belangrijke taak, bij voorkeur in samenwerking, 
om aan België een duidelijk gezicht en profiel te geven. Met 
het oog op het binnenhalen van meer greenfieldprojecten is 
dat zeer belangrijk.

Het verlagen van de belastingdruk blijft een prioriteit, 
maar die is minder prangend dan vorig jaar. Daarnaast 
is het noodzakelijk om incentives te geven aan 
hoogtechnologische en innovatieve industrieën, alsook om 
de loonkost verder te verminderen. Tenslotte wordt het 
belang van investeringen in onderwijs aangegeven.

Naast het beheersbaar houden van de belastingdruk en de 
loonkosten moet het mobiliteitsprobleem dringend worden 
aangepakt. De files en de weginfrastructuur hebben een 
negatieve impact op investeringsbeslissingen.

Het recente investeringspact van de regering rond 
investeringen op vlak van mobiliteit, energietransitie, 
digitale agenda, veiligheid en infrastructuur en gezondheid 
is hierop reeds een antwoord, maar het zal nog moeten 
blijken of de 30 miljard euro voldoende zal zijn en hoe 
andere landen met een soortgelijk pact zullen ageren.

Het gefaseerd verlagen van de vennootschapsbelasting tot 
25% is een belangrijke beslissing van de federale regering. 
Om de economie te stimuleren en de competitiviteit van 
bedrijven aan te zwengelen dient die maatregel onverkort 
worden uitgevoerd.

Observaties
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• Vereenvoudigen 
van administratieve 
procedures en regels.

• Fiscaal aanmoedigen van 
innovatie en onderzoek.

• Meer inzetten op 
innovatie en onderwijs.

• Inzetten op de 
convergentie van 
vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt, zoals 
inzetten op technisch 
geschoolde arbeid, etc.

Aanbevelingen

Op het vlak van fiscaliteit, 
financiën en wetgeving

• Versneld uitvoeren 
van de 25% 
vennootschapsbelasting, en 
onverkort nog meer stappen 
zetten naar het Europees 
gemiddelde.

• Implementeren van fiscale 
stimuli om arbeidsintensieve 
investeringen aan te 
moedigen.

Op het vlak van arbeid

• Verminderen van de 
belastingdruk en de sociale 
lasten voor werknemers 
en evalueren van de kloof 
met de belangrijkste 
handelspartners van België 
en ernaar handelen.

• Onverminderd doorvoeren 
van de taks-shift.

• Terugbrengen van het 
overheidsbeslag.

• Beheersen van de kosten van 
de sociale zekerheid.

• Inzetten op gecoördineerde, 
complementaire, maar 
gedifferentieerde 
promoties in het buitenland 
voor de drie Belgische 
investeringsregio’s 
(Vlaanderen, Brussel en 
Wallonië).

• Opmaken en uitvoeren 
van een realistisch 
termijnplan om de 
infrastructuurproblemen 
structureel aan te pakken 
zoals mobiliteit, zorg, sociale 
infrastructuur, etc.

• Versneld en robuust 
vergunningsbeleid.

Op het vlak van interne 
markt en infrastructuur

Op het vlak van innovatie, 
onderzoek en onderwijs
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Realiteit
Onze evaluatie van de directe buitenlandse 
investeringsmarkt in Europa is gebaseerd op de analyse van 
de database van IBM Global Location Trends, samengesteld 
door EY en IBM-Plant Location International. Deze database 
bevat informatie over buitenlandse investeringsprojecten 
die hebben geleid tot nieuwe vestigingen en jobs. Door 
geen rekening te houden met portfolio-investeringen, fusies 
en acquisities geeft de databank een beeld van de reële 
investeringen door buitenlandse bedrijven in productie en 
dienstverlening op het continent.

Een investering in een bedrijf wordt doorgaans opgenomen 
in de DBI-gegevens als de buitenlandse investeerder meer 
dan 10% van het aandelenkapitaal verkrijgt. De DBI omvat 
eigen kapitaal, geherinvesteerde winst en leningen tussen 
bedrijven.

Maar onze data omvatten ook buitenlandse investeringen in 
fysieke activa, zoals fabrieken en installaties. Deze gegevens 
bieden waardevolle inzichten in de volgende vragen: 

• Hoe worden DBI-projecten aangepakt?
• In welke activiteiten wordt geïnvesteerd?
• Waar zijn de projecten gesitueerd?
• Wie voert deze projecten uit?

Global Location Trends traceert buitenlandse 
investeringsprojecten wereldwijd. Deze belangrijke 
bedrijfsinformatietool werd ontwikkeld door IBM-PLI 
en vanaf 2017 verder bijgewerkt in samenwerking met 
EY. Het wordt algemeen erkend als de representatiefste 
gegevensbron over buitenlandse investeringsprojecten 
en -trends. Global Location Trends wordt regelmatig 
geraadpleegd door overheden en privéorganisaties en 
-ondernemingen die uitkijken naar significante trends in 
tewerkstelling, industrie, de zakenwereld en investeringen.

De database richt zich op investeringsaankondigingen, 
cijfers over het aantal gecreëerde jobs en indien mogelijk 
over het overeenkomstige geïnvesteerde kapitaal. De 
projecten worden opgespoord door dagelijks meer dan 
10.000 nieuwsbronnen te monitoren.

De volgende types investeringsprojecten worden niet in de 
database van Global Location Trends opgenomen:

• Fusies, acquisities en joint ventures (tenzij ze leiden tot 
uitbreidingen met nieuwe vestigingen of nieuwe jobs)

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

• Licentieovereenkomsten
• Partnerships voor gezamenlijke bedrijfsactiviteiten 

zonder de oprichting van een nieuwe bedrijfsentiteit.
• Vastgoed en infrastructuurontwikkeling, wat slechts 

tijdelijke jobs oplevert
• Vervangingsinvesteringen in productievestigingen (bv. 

een nieuwe machine ter vervanging van een oude zonder 
jobcreatie)

• Winkelcentra, restaurants en gelijkaardige projecten 
die alleen de lokale markt bedienen (tenzij individuele 
projecten 100 nieuwe jobs of meer zullen opleveren) 

• Overheidsorganisaties die individuele landen 
vertegenwoordigen (ambassades, consulaten 
en andere overheidsinstanties die maar één 
land vertegenwoordigen), met uitzondering van 
bureaus ter bevordering van handel, toerisme en 
investeringen. Nieuwe kantoren van internationale 
overheidsorganisaties (gecoördineerd door de VN, 
EU, Wereldbank, enz.) worden ook in de database 
opgenomen.

Perceptie
In het kader van de ‘Barometer van de Belgische 
Attractiviteit’ interviewde het internationaal 
onderzoeksbureau CSA in opdracht van EY 203 
internationale bedrijfsleiders met en zonder een activiteit 
in België (respectievelijk 60% en 40%). Dit gebeurde in de 
periode van 13 februari tot en met 1 maart 2018. 

In het kader van de ‘Barometer van de Europese 
Attractiviteit’ interviewde het internationaal 
onderzoeksbureau CSA in opdracht van EY 502 
internationale bedrijfsleiders met en zonder een activiteit 
in Europa (respectievelijk 79% en 21%). Dit gebeurde in de 
periode van 4 januari tot en met 2 februari 2018. 

Methodologie
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Omvang

25%  24%
Meer dan €1.5 miljard (meer dan $2.04 miljard)

33%  39%
Tussen €150 miljoen en €1.5 miljard

42%  37%
Minder dan €150 miljoen (minder dan $204 miljoen)

Europese studie
Belgische studie

Profiel van de geïnterviewde ondernemingen

Geografie
Europese studie
Belgische studie

Azië

Noord-Amerika

Latijns-Amerika
3%

Rusland

Europa

West-Europa: 47%   39%
Noord-Europa: 5%   8%
Centraal- en Oost-Europa: 3%   2% 

Oceanië

55%30%

13%

1%

  z9%

3%

13%

49%

<1%

1%

Midden-Oosten
2%

Europese studie
Belgische studie

Sector

32%
39%

21%
28%

29%
25%

11%
8%

7%
7%

Industrie, autoproductie 
en energie

Privé- en bedrijfs-
diensten

Consumptie-
goederen

Infrastructuur en 
uitrusting voor hightech 
en telecommunicatie 

Chemische en 
farmaceutische 
industrie

Functie
Europese studie
Belgische studie

Financieel Directeur

Marketing- en 
Commercieel Directeur

Algemeen Directeur/Senior 
Vicepresident/COO

Directeur Strategie

Voorzitter/President/CEO

Directeur Ontwikkeling

Directeur Human 
Resources

Directeur Investeringen

Directeur Vastgoed

49%   43%

15%   17%

20%   11%

4%   5%

4%   1%

2%   6%

3%   5%

3%   4%

1%
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De Barometer van de Belgische Attractiviteit brengt ook 
dit jaar een gemengd beeld betreffende de evolutie van 
buitenlandse investeringen in België. Positief is het gestegen 
belang van productie-investeringen met als gevolg een 
grotere jobcreatie en sterkere multiplicator naar de rest 
van de economie. De sterke concentratie in de logistieke 
en de industriële sectoren farmacie en chemie komt vooral 
Vlaanderen ten goede. De daling in investeringsprojecten en 
de geringe jobcreatie in de Brusselse regio is zorgwekkend, 
vooral tegen de achtergrond van de stijgende trend in 
globale investeringsprojecten in kennisintensieve en IT-
dienstensectoren. Steden zoals Londen en Parijs groeien als 
aantrekkelijke knooppunten binnen de globale netwerken 
van deze activiteiten. Brussel kan blijkbaar weinig profiteren 
van deze trend. 

VIEWPOINT

Overeenstemmend met het beperkte aantal 
investeringsprojecten, toont het perceptie-onderzoek 
een lage score voor Brussel. Dit resultaat steekt af tegen 
de prestaties van Parijs, Londen, Berlijn, maar ook van 
Amsterdam. Het lijkt erop dat deze steden aantrekkelijker 
worden, met voorop Parijs dat sterk lijkt te profiteren van 
brexit. Het zeer licht gestegen optimisme van bedrijfsleiders 
betreffende het algemeen investeringsklimaat in België 
suggereert evenwel dat de hervormingen van de 
regering gewaardeerd worden, maar dat er nog heel wat 
inspanningen nodig zijn. Vooral belastingen, arbeidskost en 
de werking van de arbeidsmarkt in het algemeen blijven de 
belangrijkste aandachtspunten.

De daling in investeringsprojecten en de geringe jobcreatie in de 
Brusselse regio is zorgwekkend, vooral tegen de achtergrond van de 
stijgende trend in globale investeringsprojecten in kennisintensieve en 
IT-dienstensectoren.

Leo Sleuwaegen
Professor of International Business and Strategy, 
KU Leuven
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