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Deloitte Belgium publiceert resultaten van Belgische CFO-enquête en eerste Europese CFO-enquête over het 
derde kwartaal van 2015. 

 
Vertrouwen in Zuid-Europa stijgt, Belgische prestaties houden aan 

 
Zuiderse en perifere landen zijn de meest optimistische van Europa. In België zijn de prestaties 

goed ondanks de onzekere toekomst. 
 

Diegem, 24 november 2015 – Deloitte Belgium kondigt de resultaten aan van twee aanvullende 
onderzoeken rond actuele bedrijfsattitudes: de driemaandelijkse Belgische CFO-enquête en Deloittes 
Europese CFO-enquête. Beide rapporten zijn gebaseerd op vragen aan CFO’s tijdens het derde kwartaal 
van 2015. Europese CFO’s rapporteren een meer sombere stemming in relatie met de wereldwijde 
zwakke economische toestand en de geopolitieke instabiliteit, hoewel CFO’s uit landen in het zuiden en in 
de periferie blijk geven van meer optimisme. Ondanks de onzekerheid zagen Belgische CFO’s intussen 
goede prestaties in het derde kwartaal en houdt hun risicoappetijt aan. 
 
Afnemend bedrijfsvertrouwen in het noorden  
Het tweejaarlijkse rapport bundelt de resultaten van enquêtes die door filialen van Deloitte werden 
georganiseerd in 15 Europese landen: Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, 
Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Een analyse 
van de standpunten van 1.298 chief financial officers (CFO’s) geeft te zien dat hun bedrijfsmatig optimisme en 
hun risicohonger zijn verminderd. Slechts 25% zegt vandaag optimistischer te zijn over de financiële 
vooruitzichten voor hun bedrijf dan drie tot zes maanden geleden, een daling ten opzichte van 33% in het eerste 
kwartaal van 2015. De CFO’s die zegden minder optimistisch te zijn, stegen in aantal van 18% in Q1 tot 23% in 
Q3.  
 
Maar verrassend genoeg rapporteren de zuiderse en perifere Europese landen hogere niveaus van optimisme dan 
die uit het noorden. Zo gaf bijvoorbeeld 58% van de CFO’s in Ierland blijk van een stijgend optimisme, terwijl 
een groot deel van de CFO’s in Spanje (54%), Polen (50%) en Portugal (47%) eveneens optimistischer is.  
 
Minder risicohonger, meer onzekerheid  
“Zorgen over externe risico’s hebben geleid tot een zwakker business sentiment en tot een vermindering van de 
risicoappetijt bij CFO’s in de meeste landen,” verklaarde Michael Grampp, die aan het hoofd staat van de 
Europese CFO-enquête. Slechts 33% van de CFO’s vindt dat dit een goed moment is om risico’s te nemen op 
hun balans, een daling tegenover 38% in Q1. De risicohonger is het grootst in Italië (56%), gevolgd door Ierland 
(48%), het VK en Spanje (beide 47%). De risicoappetijt is het laagst in Noorwegen en Duitsland (beide 20%), 
gevolgd door Nederland (21%) Frankrijk en Oostenrijk (beide 22%). België bevindt zich in het midden met 
40%. 
 
Dit hangt samen met een groeiende onzekerheid bij de CFO’s: 66% van hen ziet een hoog niveau van financiële 
en economische onzekerheid waarmee hun bedrijven te maken hebben, een stijging in vergelijking met de 60% 
van Q1. De bezorgdheid is het grootst in Duitsland (87%), Nederland (84%) en Zwitserland (75%), maar veel 
geringer in Noorwegen (22%), Polen (36%) en Ierland (39%). De toenemende onzekerheid, aldus de CFO’s, 
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houdt verband met de wereldwijde zwakke economie, de geopolitieke instabiliteit en de povere prestaties van de 
financiële en de valutamarkten, zelfs in landen waar het sentiment sterk blijft.  
 
 
Het hoofd bieden via een beheersing van de kosten  
Hoe worden deze lagere verwachtingen beheerd? “Tegen een achtergrond van blijvende economische 
onzekerheid concentreren de Europese CFO’s zich sterk op het beheersen van de kosten,” legde Michael 
Grampp uit. In 12 op 15 landen, waaronder België, rekenen respondenten kostenvermindering en –controle tot 
hun drie belangrijkste prioriteiten, en in zeven landen worden ze zelfs als de hoofdprioriteit genoemd. Dit geldt 
zelfs voor landen als Italië, Ierland en Portugal met hun hoge niveaus van optimisme en risicohonger. “Na twee 
jaar van herstel in de eurozone getuigt deze focus op de kosten van de onzekerheden en risico’s waarmee 
Europese CFO’s nog steeds te kampen hebben,” stelde Michael Grampp vast. 
 
Gemengde reactie op Griekse crisis in zomer  
Op de vraag of de recente gebeurtenissen in Griekenland schadelijk zijn geweest voor de vooruitzichten van 
Europa om een stabiele en sterk geïntegreerde Europese muntunie te vormen op langere termijn, antwoordt 
gemiddeld 48% van de CFO’s ja. Maar als we wat verder kijken, blijken de meningen uiteen te lopen. De cijfers 
variëren van 40% in landen van de eurozone tot 63% in niet-eurolanden. Respondenten op de enquête in de drie 
grootste economieën van de eurozone zijn zelfs nog optimistischer over de toekomst van die ene muntunie. 
Slechts 23% van de Franse CFO’s, 38% van de Italiaanse CFO’s en 41% van de Duitse CFO’s menen dat de 
Griekse crisis een negatief effect zal hebben.  
 
De volledige enquêteresultaten, opgesplitst per land, zijn beschikbaar op www.deloitteresearchemea.com  
 
België: goede prestaties temidden van alle onzekerheid 
Als we kijken naar de gegevens Deloitte Belgiums driemaandelijkse CFO-enquête van de voorbije twee jaar, 
blijkt het algehele enthousiasme een neerwaartse trend aan te houden en vormt het derde kwartaal daarop geen 
uitzondering. Elk teken van optimisme is geleidelijk afgezwakt naar aanleiding van de onzekerheid over het 
ritme van het wereldwijde herstel en de impact van een Chinese groeivertraging. Grootte lijkt hier een rol te 
spelen. CFO’s van kleinere organisaties geven blijk van heel wat minder optimisme dan die van de grote 
organisaties. 
 
 “De prestaties volgens de verwachtingen bleven over het algemeen sterk in het derde kwartaal,” aldus Deloitte 
Partner Thierry Van Schoubroeck, die aan het hoofd staat van het team van de CFO-enquête. Dit geldt vooral 
voor grote organisaties, want 80% van hen rapporteert dat de financiële resultaten van het derde kwartaal zoals 
gepland zijn en 40% doet het zelfs beter dan de planning. Daarentegen voldeed 50% van de bevraagde kleinere 
ondernemingen niet aan de verwachtingen op het einde van het derde kwartaal; slechts 24% wist de prognoses 
te overtreffen. 
 
Gezonde risicoappetijt  
Maar de veranderende stemming heeft geen wijziging tot stand gebracht in de businessprioriteiten. Hoewel het 
optimisme werd uitgehold, is het opmerkelijk dat de risicohonger in België groot is gebleven en dat de focus op 
uitbreidingsstrategieën toeneemt. 40% van de CFO’s meent dat dit een goed moment is om bijkomende risico’s 
te nemen op hun balans. “Dit ligt in de buurt van het hoogste niveau dat we hebben kunnen vaststellen sinds de 
start van de enquête in 2009,” merkte Thierry Van Schoubroeck op. 
 
Ondanks signalen van centrale banken dat de rentevoeten op recordlaagtes misschien niet lang meer zullen 
aanhouden, verwachten de CFO’s geen grote verhogingen. Slechts de helft verwacht een (kleine) verhoging van 
de rentevoeten in de komende zes maanden. “Financiering is beschikbaar en alle belangrijke vormen van 
financiering zijn aantrekkelijk voor onze respondenten,” besloot Thierry Van Schoubroeck. 
 
De volledige enquêteresultaten zijn beschikbaar op www.deloitte.com/be/CFOsurvey  
 

### 
Over Deloitte 

Deloitte is met meer dan 3000 medewerkers en 10 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van 
audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting en financial advisory services.  
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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 een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2015 werd een 
omzet gerealiseerd van 390 miljoen euro. 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, 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 225.000 
professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2015 bedroeg de omzet meer dan 35.2 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 memberfirms. 
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