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  Deloitte Belgium publiceert de resultaten van zijn Belgische CFO Survey voor het derde kwartaal 2014 
 

Verminderd optimisme door toegenomen onzekerheid 
 

Bedrijven zijn bereid en klaar om te investeren op voorwaarde dat er duidelijkheid is over de 
toekomst. 

 
Diegem, 30 oktober 2014 – Deloitte Belgium kondigt de resultaten van zijn driemaandelijkse CFO-
enquête aan, uitgevoerd tussen 12 en 30 september 2014. Voor het eerst in twee jaar zien de CFO's meer 
financiële en economische onzekerheid. Maar hoewel het optimisme is afgenomen in het derde kwartaal, 
blijft de globale houding positief.  
 
Op het einde van het derde kwartaal hebben de bedrijven goed gepresteerd ten opzichte van het budget 
en zijn er aantrekkelijke financieringsopties beschikbaar. Als we naar de toekomst kijken, zullen de 
kapitaaluitgaven en de groeifocus volgend jaar waarschijnlijk licht toenemen. Bovendien worden de 
financiële en economische prioriteiten van de nieuwe regionale en federale regering goed onthaald door 
de CFO's. 
 
 
De onzekerheid neemt toe 
Voor het eerst in twee jaar is de algemene financiële en economische onzekerheid toegenomen, zegt 
Deloitte Partner Thierry Van Schoubroeck, die het CFO Survey team leidt. “Geopolitieke gebeurtenissen, de 
verslechterde economische vooruitzichten voor de eurozone en bezorgdheid over de wereldeconomie 
wegen op de stemming van de CFO's.”  
 
Maar in tegenstelling hiermee blijven de deelnemers aan de enquête optimistisch over de 
groeivooruitzichten in de VS en Zuidoost-Azië. En hoewel het CFO-optimisme - een van de belangrijkste 
indicatoren van de enquête - in het derde kwartaal sterk is gedaald, blijft het positief. CFO's van grotere 
bedrijven die voornamelijk internationaal actief zijn, zien de toekomst echter somberder in dan hun 
collega's van kleinere ondernemingen die hoofdzakelijk in België opereren. 
 
Groeiende inkomsten en marges 
Op het einde van het derde kwartaal (en voor het derde kwartaal op rij) rapporteren de deelnemers dat de 
financiële resultaten van hun bedrijf in lijn zijn met het budget of het zelfs overtreffen. In tegenstelling tot 
in 2011-2013, toen ongeveer de helft van de organisaties consistent slechter presteerden dan het budget, 
zal de verhouding prestaties ten opzichte van budget voor 2014 positief zijn. De meeste deelnemers aan de 
enquêt verwachten dat de inkomsten en de marges dit jaar zullen groeien, hoewel grotere bedrijven betere 
prestaties verwachten dan de kleine bedrijven. 
 
De risicobereidheid blijft hoog 
De bereidheid om meer risico aan de balans toe te voegen blijft aanzienlijk hoger dan het meerjarig 
gemiddelde. De bedrijven worden met weinig problemen geconfronteerd op het vlak van financiering: 
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krediet is vandaag goedkoper en beter beschikbaar dan in de gehele periode sinds 2009. “De meeste CFO's 
verwachten geen verandering in de kredietprijs en -voorwaarden in de komende maanden en veel 
organisaties beschikken ook over interne financieringsmogelijkheden,” merkt Thierry Van Schoubroeck op. 
 
Defensieve strategieën zoals kostenverminderingen en verbetering van de efficiëntie zijn minder belangrijk 
geworden. Uit de enquête blijkt echter niet dat expansiestrategieën terrein winnen. Voor internationaal 
gerichte bedrijven is de belangrijkste rem op investeringen de toenemende onzekerheid over de 
wereldwijde financiële en economische omgeving. Voor lokale bedrijven zijn dat de lage 
groeivooruitzichten voor België en de eurozone. 
 
Het nieuwe financiële en economische beleid wordt door de CFO's goed onthaald 
Tijdens de periode van de enquête was de vorming van de nieuwe federale regering, die op 11 oktober 
begon, nog aan de gang. Maar voor het eerst sinds de lancering van de CFO Survey in 2009 stonden de 
CFO's positief tegenover de financiële en economische prioriteiten in het beleid en de mogelijke impact 
ervan op het succes van hun bedrijf. 
 
De CFO’s verwachten vooral voordelen van de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verlaging 
van de vennootschapsbelasting en de indexsprong. De drie maatregelen werden in de regeringsverklaring 
tot op bepaalde hoogte weerhouden. 
 
“In de vorige enquête rapporteerden we dat veel bedrijven bereid zijn om te investeren op voorwaarde dat 
de vooruitzichten op lange termijn duidelijker worden. Politieke stabiliteit en voorspelbare regelgeving 
zijn daarbij essentieel. Het is nu aan de nieuwe regionale en federale regeringen om die verwachting in te 
lossen,” zegt Thierry Van Schoubroeck. 
 
 
Over de survey 
De CFO Survey van Deloitte Belgium voor het derde kwartaal 2014 werd uitgevoerd tussen 12 en 30 september 
2014. In totaal namen 66 CFO's deel aan de enquête. De deelnemende CFO’s zijn actief in uiteenlopende 
bedrijfssectoren.  19% van de deelnemende bedrijven heeft een omzet van meer dan 1 miljard euro, 36% tussen 
100 miljoen en 1 miljard euro en 45% minder dan 100 miljoen euro. 
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