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CFO’s klaar voor een nieuw sterk jaar  
Verslag CFO-enquête: vooruitzichten 2018 

 

Brussel – 1 februari 2018 

 
Het Deloitte Belgium CFO Survey Report: Outlook 2018 is Deloittes verslag over de enquête bij Belgische 

CFO’s rond hun vooruitzichten voor 2018. Het onderzoek brengt aan het licht dat 2018 voor de Belgische 

bedrijfssector potentieel nog beter kan worden dan 2017. De meeste groeindicatoren in de CFO-enquête 

vertonen een hoger niveau dan vorig jaar en de groeiplannen van de bedrijven zijn ver van afgerond. Het 

doorvoeren van uitbreidingsstrategieën heeft meer prioriteit dan defensieve strategieën voor 85% van de 

CFO’s; dat is een record. Gemiddeld verwachten de deelnemers aan de enquête dat de omzet van hun bedrijf 

zal toenemen met 4,1% in 2018. Ze zijn daarbij optimistischer gestemd over de groeivooruitzichten van hun 

eigen organisatie dan over de Belgische economie in haar geheel. Uitdagingen voor het komende jaar zijn de 

zeldzaamheid van talent, de onbevestigde implementering van nieuwe financiële en economische 

beleidsregels, de naar verwachting stijgende rentevoeten en een onzekere afloop van internationale 

ontwikkelingen. 

Topprioriteiten voor 2018 

Organische groei, productiviteit en digitalisering zijn de topprioriteiten binnen de bedrijfswereld voor het 

komende jaar. De helft van de deelnemers aan de enquête verwacht de kapitaaluitgaven (nog meer) te 

verhogen en 70% verwacht dat het personeelsbestand in de komende 12 maanden (verder) zal aangroeien.  

“Ondanks aanvankelijke bezorgdheid over de onverwachte Brexit-stemming en de verkiezingsresultaten in de 

VS, hadden de CFO’s een jaar geleden positieve vooruitzichten voor 2017. Dat optimisme was 

gerechtvaardigd want 48% van de ondervraagden liet weten dat de prestaties in 2017 beter waren dan 

verwacht,” zei Thierry Van Schoubroeck, Partner Consulting bij Deloitte Belgium. “De bedrijfsomgeving 

evolueerde positief gedurende het hele jaar en de CFO’s herwonnen geleidelijk hun vertrouwen in de 

capaciteit van de regering om de juiste prioriteiten voorop te stellen voor (het doorvoeren van) het financiële 

en economische beleid. Het mag geen verrassing heten dat ze nu meer bullish zijn over het groeipotentieel 

van hun eigen organisatie en van de economie in haar geheel.” 

 

Waarop letten in 2018 

Op basis van de enquête zijn er vier zaken waarop het hele jaar moet worden gelet en die de realisatie van 

de vooruitzichten zouden kunnen belemmeren. 
 Tekort aan competente arbeidskrachten: voor achtennegentig procent van de CFO’s is de grootste 

zorg het tekort aan competente werknemers om hun geplande groei gestalte te kunnen geven. Dit is 

een stijging van 30 procent vergeleken met een jaar geleden. Eurostat rapporteerde dat het 

gemiddelde vacaturepercentage in de eurozone in Q32017 1,9 procent bedroeg. Voor België lag dat 

percentage op 3,6 procent, het op één na hoogste in de EU. 
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 Financieel en economisch beleid: vergeleken met een jaar geleden is de waardering van de CFO’s 

voor het gevoerde beleid inzake fiscaliteit en de arbeidsmarkt – volgens de CFO’s de twee 

belangrijkste beleidsdomeinen voor het toekomstige succes van bedrijven – erop vooruitgegaan. 

Maar veel van wat werd aangekondigd voor 2018, moet nog worden gestemd in het Parlement. De 

komende gemeenteraadsverkiezingen zouden de financiële en economische beleidsvorming en –

implementering verder kunnen bemoeilijken. 

 Kredietvoorwaarden: de centrale banken hebben een strakker monetair beleid aangekondigd of zijn 

dit reeds aan het doorvoeren. Er is een sterke consensus onder de CFO’s dat de rentetarieven zullen 

stijgen in de komende 12 maanden. 

 Internationale gebeurtenissen: hoewel de onzekerheid zich op een laag niveau situeert, blijft er een 

lange lijst met internationale gebeurtenissen waarvan de uitkomst onvoorspelbaar is (Duitse 

regeringscoalitie, Brexit, beleid in VS en China, Iran, migratie, parlementsverkiezingen in Hongarije, 

Italië, Letland, Luxemburg…). 

Thierry Van Schoubroeck: “2017 was een goed jaar voor de Belgische bedrijfssector. We verwachten dat 

2018 nog beter zal doen dan het vorige recordjaar, maar er blijven enkele uitdagingen in het verschiet 

liggen. De CFO’s blijven echter optimistisch en zijn vastbesloten om hun bedrijven verder uit te bouwen 

ondanks bepaalde onzekerheden.” 

 

Over de enquête 

De CFO-enquête van Deloitte registreert de financiële gedragingen van de Belgische bedrijfssector doorheen 

de economische en kredietcyclus. De Belgische CFO-enquête werd voor het eerst gelanceerd in 2009 en 

wordt eenmaal per kwartaal georganiseerd. De enquête over de vooruitzichten voor 2018 vond plaats tussen 

7 december 2017 en 5 januari 2018. In totaal namen 53 CFO’s deel aan deze enquête. 

 

Deloitte in België  

Deloitte is met meer dan 3.800 medewerkers en 11 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 non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2017 werd een 

omzet gerealiseerd van 480 miljoen euro. 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NWE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited 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 263.900 professionals in alle werelddelen. Voor 

het boekjaar 2017 bedroeg de omzet meer dan 38.8 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. 
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