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Deloitte België publiceert de resultaten van zijn Belgische CFO-Enquête voor het tweede kwartaal van 2014: 

Oproep tot ander beleid en betrouwbare regelgeving 
Bedrijven staan klaar om te investeren als het langetermijnperspectief duidelijk is 

 

Diegem, 17 juli 2014 – Deloitte België kondigt de resultaten aan van zijn driemaandelijkse CFO-enquête, 
uitgevoerd tussen 2 en 19 juni 2014. De Belgische CFO’s blijven optimistisch, financiële resultaten zijn 
goed en verwachtingen zitten in de lift. De risicobereidheid blijft hoog en financiering is aantrekkelijk en 
beschikbaar.   
 
Anderzijds blijven defensieve strategieën hoger op de agenda dan expansieve strategieën. 
Efficiëntieverbetering en kostenvermindering blijven belangrijke thema’s voor alle bedrijven. De CFO’s 
maken zich zorgen over de risico’s van nieuwe beleidsmaatregelen en hun impact op het lange termijn 
succes van bedrijven in België, maar blijven optimistisch over de korte termijn vooruitzichten van hun 
onderneming. 
 

Optimisme blijft groot 
De stemming was al optimistisch in het eerste kwartaal van 2014 en ook nu blijven de CFO’s positief. 70 procent 
van de ondervraagden verwacht dit jaar een stijging van de omzet. De groeiverwachting voor de Belgische 
economie als geheel mag dan wel bescheiden zijn, de ondervraagde CFO’s zijn erg hoopvol voor de groei van het 
eigen bedrijf. 56 procent verwacht een omzetstijging van meer dan 2 procent, en 32 procent voorspelt zelfs meer 
dan 5 procent extra inkomsten. 
 
Aan het einde van het tweede kwartaal rapporteert 70 procent van de deelnemers aan de enquête dat de financiële 
resultaten in lijn zijn met het budget, tegenover 50 procent vorig jaar en slechts 40 procent in 2012. Bij 40 procent 
van de bedrijven overtreffen de resultaten het budget zelfs, tegenover 20 procent in het tweede kwartaal van 2012 
en 2013. 
 
“Het optimisme dat al vier kwartalen overheerst bij de CFO’s, heeft zich eindelijk vertaald in financiële 
resultaten”, zegt Deloitte-partner Thierry Van Schoubroeck. “De grote meerderheid van de CFO’s verwacht dit 
jaar meer omzet, hogere marges en een stijging van de winst. Meer dan 40 procent van de bedrijven is van plan 
om te snoeien in het personeelsbestand. Daardoor zou de gemiddelde productiviteit omhoog moeten gaan.” 
 
Concurrentiepositie veiligstellen heeft prioriteit 
De zin om risico’s te nemen neemt sterk toe en haalt de niveaus van 2010, net voor de eurocrisis toesloeg. 42 
procent van de CFO’s antwoordt dat het nu het goede moment is om bijkomende risico’s te nemen op de balans, 
tegenover 35 procent in het eerste kwartaal. 
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Het veiligstellen van de concurrentiepositie van hun bedrijf blijft de belangrijkste prioriteit, zowel op korte als op 
lange termijn. 
 
CFO’s blijven belang hechten aan uitbreidingsstrategieën zoals het verhogen van kapitaaluitgaven of groeien door 
overnames. Toch blijft de helft van de ondervraagde organisaties defensief, met focus op efficiëntieverhoging en 
kostenverlaging. 
 
“Er is niet zoveel verschil tussen de strategische prioriteiten van dit en vorig jaar. De defensieve strategieën 
blijven belangrijker dan de uitbreidingsstrategieën. En dat ondanks de afgenomen bezorgdheid over de economie 
en de toegenomen risicobereidheid”, analyseert Thierry Van Schoubroeck. 
 

Zorgen over de lange termijn 
De CFO’s hebben nog altijd lage verwachtingen met betrekking tot de Belgische economie, ondanks hun 
optimisme voor zowel de omzet als de winst van hun eigen organisaties. 90 procent van de CFO’s verwacht 
dat de economie in België dit jaar minder dan 1 procent zal groeien, beduidend lager dan de voorspellingen 
van de Nationale Bank.  
 
De CFO’s blijven ontevreden over de prioriteiten van Belgische beleidsmakers op het vlak van economie en 
financiën. Vooral de fiscaliteit en het arbeidsmarktbeleid krijgen kritiek. Maar het beleid is ook ontoereikend 
op het vlak van stadsplanning, energie, infrastructuur, overheidsuitgaven en algemene reglementering voor 
bedrijven en draagt niet bij tot het lange termijn succes van, en de leefbaarheid voor, bedrijven in België. 
 
“De CFO’s vinden dat het voor de beleidsmakers een topprioriteit moet zijn om de kosten op arbeid terug te 
dringen door het verlagen van de werkgeversbijdragen. Een maatregel die een welkome stimulans kan geven 
aan de CFO’s die zich zorgen maken over hun concurrentiepositie in de markt en het terugdringen van de 
kosten.” 
 
De meeste CFO’s verwachten niet dat de nieuwe politieke situatie het zakenklimaat in België duidelijk zal 
beïnvloeden. Als de regeringsvorming blijft aanslepen en de politieke instabiliteit blijft voortduren, denkt de 
helft van de ondervraagde organisaties dat ze er schade van zou ondervinden, met als gevolg minder vraag 
van klanten, een lagere of uitgestelde investering van kapitaal en minder buitenlandse investeringen. 
 
“Nu de positieve sfeer zich meer en meer begint te weerspiegelen in de resultaten, ziet het er goed uit voor 
de nabije toekomst. Het blijft afwachten hoe de politieke instabiliteit en de ongerustheid over de regelgeving 
de lange termijn verwachtingen en resultaten zullen beïnvloeden”, zegt Thierry Van Schoubroeck.  
 

 

Over de enquête 
De CFO-Enquête van Deloitte Belgium voor het tweede kwartaal van 2014 is afgenomen tussen 2 en 19 juni 2014. 
In totaal vulden zestig CFO’s de enquête volledig in. Die zijn actief in verschillende sectoren. 27 procent van de 
deelnemende bedrijven heeft een omzet van meer van 1 miljard euro. 46 procent heeft een omzet tussen 100 
miljoen en 1 miljard euro. En 27 procent heeft minder dan 100 miljoen euro omzet.  
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Over Deloitte 
Deloitte is in België een toonaangevend audit- en consultancybedrijf. Het biedt diensten met toegevoegde waarde 
op het vlak van audit, boekhouding, belastingen, consulting, en financieel advies. 



 

 
Deloitte heeft meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren in België. Onze dienstverlening richt zich zowel naar 
de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector en non-profitorganisaties. 
Voor het boekjaar 2013 werd een omzet gerealiseerd van 359 miljoen euro. 
 
Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie, en een member firm van Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, een organisatie van zelfstandige member firms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het 
leveren van professionele dienstverlening en advies.  
De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise 
beschikbaar van meer dan 200.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2013 bedroeg de omzet 
meer dan 32,4 miljard dollar. 
 
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en 
zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van 
de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en zijn member firms. 
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