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Optimisme neemt toe zich na Brexitreferendum 
Belgische CFO’s blijven vertrouwen in groeivooruitzichten op lange termijn. 

 
Diegem – 21 november 2016, Drie maanden na het Brexitreferendum en de Britse beslissing om 

de Europese Unie te verlaten lijkt het optimisme van de CFO’s zich te herstellen. Dit maakt 

Deloitte België bekend in de kwartaalresultaten van zijn CFO-enquête. De groeivooruitzichten 

voor de eurozone zijn goed, financieringsmiddelen zijn ruim beschikbaar, en het beleid van de 

centrale banken blijft zorgen voor lage rentevoeten en goedkope leningen. Belgische CFO’s 

vestigen hoofdzakelijk hun aandacht op expansiestrategieën. Hun verwachtingen omtrent 

personeelsuitbreiding en investeringen zijn sterk. 

 
CFO’s schatten impact van de Brexit in als beperkt 

De meerderheid (56%) van de CFO’s denkt dat de Brexit geen grote gevolgen zal hebben voor hun bedrijf. 

44% van de respondenten geloven wel in een grote impact van de Brexit, zijn eerder pessimistisch en geloven 

in een negatieve impact. Slechts 2% van de respondenten gaat uit van een enigszins positieve impact. 

 
“Eenmaal de Britten uit de Europese Unie stappen verwachten de CFO’s dat de kosten om handel te drijven 

met het Verenigd Koninkrijk zullen stijgen. De Brexit zal zich vooral laten voelen door wettelijke en 

reglementaire verschillen tussen het VK en de EU. Door toltarieven en handelsbarrières zal de export afnemen 

en de mobiliteit van werknemers beperktworden”, voorziet Deloitte Partner Thierry Van Schoubroeck, 

teamleader van de CFO-enquête. 

 
Optimisme herstelt licht sinds Brexitreferendum 

De daling van het optimisme die in het tweede kwartaal volgde op het Brexitreferendum lijkt enigszins te 

zijn gekeerd. “Brexit was een enorme schok op politiek vlak, maar niet voor de wereldeconomie. De 

beslissing lijkt weinig invloed te hebben op het sentiment van de ondernemers in België”, merkt Thierry Van 

Schoubroeck op. Sinds de eerste enquête in 2009 keken hebben CFO’s in de eerste plaats gekeken naar het 

tempo van het economische herstel en de concurrentiepositie van hun bedrijf, en dat doen ze vandaag nog 

altijd. Maar CFO’s zijn intussen ook gewend geraakt aan een omgeving van lage groei, en de algemene 

voorwaarden om te ondernemen zijn niet slecht: een kwart van de CFO’s dat deelnam aan de enquête 

verwacht dat de economie tot 0,4% zal groeien, en een derde verwacht een groei tussen 0,5% en  0,9%. 

 
Zeven op de tien ondervraagde CFO’s verwachten dat hun inkomsten, cashflow en winst vóór belastingen 

zullen toenemen in de komende 12 maanden. Meer dan de helft verwacht hogere marges, een uitbreiding 

van hun personeelsbestand en een hoger liquiditeitsniveau op de balans. Als we kijken naar de resultaten 

van de ondernemingen die hebben deelgenomen aan de enquête in het derde kwartaal van 2016, dan zien 

we dat meer dan zes op de tien bedrijven (62%) presteren zoals gepland of zelfs beter doen dan hun financiële 

planning. 
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Sterke stijging van de geplande investeringen 

De verwachte kapitaaluitgaven zijn gestegen : ongeveer de helft (45%) van de ondervraagde CFO’s geeft 

aan dat hun kapitaaluitgaven in vergelijking met het begin van dit jaar met 32% zullen toenemen. Ook het 

aantal CFO’s dat van plan is zijn personeelsbestand in de komende 12 maanden uit te breiden, is sinds begin 

dit jaar blijven toenemen. Dit percentage ligt in het derde kwartaal op 56%, tegenover 43% in het eerste 

kwartaal. Een gevolg daarvan is dat een tekort aan geschoolde werknemers voor het eerst in de top drie van  

CFO’s hun bezorgdheid staat. Discretionaire uitgaven en een derde indicator die wijst op een expansiebeleid, 

zijn de andere twee bezorgdheden. 

 
Sterke verwachtingen over belastingbeleid en arbeidsmarkthervormingen 

In het licht van de recente begrotingsonderhandelingen vinden negen op de tien ondervraagde CFO’s het 

belastingbeleid belangrijk, op de voet gevolgd door arbeidsmarkthervormingen en infrastructuur. Stelt de   

Belgische regering de juiste prioriteiten op het vlak van financieel en economisch beleid? “Over het algemeen 

blijven CFO’s positief over de financiële en economische beleidskeuzes die de regeringen maken voor het       

succes van ondernemingen in België. Maar de uiteindelijke conclusies van de aanhoudende discussies over het 

begrotingstekort en de vennootschapsbelasting zullen we pas duidelijk kunnen weergeven in onze vierde CFO-

enquête”, legt Thierry Van Schoubroeck uit. 

 
Externe financieringsbronnen blijven aantrekkelijk 

De Belgische CFO’s blijven krediet makkelijk beschikbaar en goedkoop vinden. De kredietkosten zijn 

teruggevallen naar de niveaus van het begin van het jaar. In vergelijking met het vorige kwartaal blijft 

interne financiering haar status als meest gebruikte financieringsoptie versterken. 

 
Belgische CFO’s optimistischer dan hun Europese collega’s 

In het derde kwartaal van 2016 waren Belgische CFO’s op de meeste punten gemiddeld optimistischer dan hun 

collega’s in andere EU-landen, vooral omtrent de financiële vooruitzichten van hun organisatie.n. Daarnaast 

liggen de Belgische verwachtingen voor kapitaaluitgaven beduidend hoger. Met een netto verwachting van 45% 

bekleedt België de op een na hoogste plaats, terwijl de gemiddelde netto verwachting voor de EU slechts 8% 

bedraagt. De resultaten voor de netto verwachting over het aantal werknemers zijn vergelijkbaar. 30% van de 

Belgische CFO’s verwacht een toename van het aantal werknemers, terwijl gemiddeld slechts 4% van de 

Europese CFO’s van plan is het aantal werknemers te doen groeien. 
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Profiel van de Belgische deelnemers aan de enquête in het derde kwartaal 

De enquête over het derde kwartaal van 2016 werd afgenomen tussen 22 september en 10 oktober 2016.       

België was het tweede Europese land waar de CFO-enquête werd ingevoerd. Sinds de start van de enquête in  

België in 2009 is het aantal deelnemende landen uitgebreid tot bijna de hele Europese Unie. De vragenlijsten         

in de verschillende landen zijn voor een deel op elkaar afgestemd om een vergelijking van de resultaten      

mogelijk te maken. 

 
56 Belgische CFO’s uit verschillende bedrijfssectoren hebben de enquête voor het derde kwartaal van 2016 

ingevuld. 16% van de deelnemende bedrijven heeft een omzet van meer dan €1 miljard, 47% tussen €100 miljoen 

en €1 miljard, en 36% minder dan €100 miljoen. De helft van de deelnemende bedrijven genereert      tot 30% 

van zijn inkomsten buiten België, 19% tussen 31% en 69%, en 31% meer dan 69%. 

 
Meer informatie over de volledige enquête vindt u via 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/finance/Deloitte_Belgian-CFO-survey_Q3- 

2016.pdf 
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Deloitte in België 

Deloitte is met meer dan 3.200 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied     

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services. 

 
Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en onderdeel van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2016 werd een omzet 

gerealiseerd van 432 miljoen euro. 

 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is 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 

244.400 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2016 bedroeg de omzet meer dan 36,8 miljard 

US 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 haar member firms. 

http://www.deloitte.com/about

