
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van de economische prestaties van België in de voorbije legislatuur 
Deel 5: Impact van het gevoerde beleid op de investeringen in België
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De voorbije maanden haalden verschillende onderwerpen de politieke agenda, zoals migratie, 

klimaat en koopkracht. Over de economie en de arbeidsmarkt werd er weinig gedebatteerd. Het 

Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil via een informatieronde, die ‘It’s still the 

economy, stupid’ gedoopt werd, ook het belang van de economie en de arbeidsmarkt in de kijker 

plaatsen. Deze nota gaat over investeringen en innovatie en sluit de campagne af. 

I. INLEIDING 

De regeringsmaatregelen tot verbetering van de competitiviteit (indexsprong, taxshift, nieuwe 
loonnormwet), tot stimulering van de investeringen in start-ups en scale-ups, en tot verlaging van de 
vennootschapsbelasting (voor een volledig overzicht zie Deel 3), hebben ook een positieve invloed 
gehad op het investeringsklimaat in België. 

In de eerste plaats zorgt het herstel van de exportmarktaandelen voor hogere productievolumes in de 
exportgerichte bedrijven en sectoren, wat na een tijdje ook extra investeringen in productiecapaciteit 
noodzakelijk zou moeten maken (uitbreidingsinvesteringen).  

Daarnaast zorgen de maatregelen voor start-ups en scale-ups en de gunstige fiscale behandeling voor 
onderzoekers (waarvan de definitie in 2018 werd uitgebreid in de richting van professionele bachelors 
in de ICT-sfeer) ook voor een gunstiger klimaat voor investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling en 
innovatie. Deze laatste investeringen vinden traditioneel vooral plaats in de grotere bedrijven, maar ook 
kleine start-ups en scale-ups zijn soms bijzonder innovatief en investeren zelf sterk in digitale 
productieprocessen, diensten of verkoopkanalen, of helpen andere bedrijven daarin investeren 
(innovatie-investeringen). 

Door de vermindering van de loonkostenhandicap van België ten opzichte van de 3 buurlanden en de 
(nog maar voor de helft uitgevoerde) verlaging van de vennootschapsbelasting zou ons land de voorbije 
jaren ook weer wat aantrekkelijker moeten zijn geworden voor directe buitenlandse investeringen en 
zouden delokalisaties in de industrie wat minder vaak moeten voorkomen dan een tiental jaar geleden.  

Ten slotte (en in de omgekeerde richting), zouden in een context van een meer gematigde 
loonkostenontwikkeling de uitsluitend op arbeidsbesparing gerichte rationalisatie-investeringen wat aan 
elan moeten verliezen. Al is het natuurlijk zo dat elke vervangingsinvestering altijd heel wat nieuwe 
technologieën incorporeert en dus automatisch ook zal leiden tot een zekere arbeidsbesparing per 
geproduceerde eenheid (= productiviteitswinst). Maar de expliciete zoektocht naar die 
arbeidsbesparende rationalisatie-investeringen zou in de voorbije jaren wel wat minder intens kunnen 
zijn geworden. 

Hieronder gaan we na welke tendensen in welke mate kunnen worden teruggevonden in de 
beschikbare harde cijfers en enquêtegegevens. 

II. INVESTERINGEN IN DE GEHELE BELGISCHE ECONOMIE IN VERGELIJKING MET 
HET BUITENLAND 

In eerste instantie gaan we na welk deel de totale investeringsinspanningen van zowel bedrijven, 
gezinnen als de overheid in België uitmaken van het totale bbp (investeringsquote) en vergelijken we 
dit met een aantal andere relevante landen en regio’s in de periode 2000-2018 (zie grafiek 1 op de 
volgende pagina). 
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Uit de grafiek blijkt dat de Belgische investeringsquote de voorbije jaren is gestegen tot bijna 24% van 
het bbp in 2018, wat het hoogste peil is in dit decennium en beduidend hoger is dan in Frankrijk, 
Nederland, Duitsland, de Eurozone of de rest van de wereld.  

 

Grafiek 1: Eurozone 

In de voorbije legislatuur (ten opzichte van 2013) is die investeringsquote bovendien nog eens met bijna 
2  procentpunten gestegen, wat beduidend meer is dan in Frankrijk (+1,2 procentpunt), Duitsland (+0,9 
procentpunt) en de Eurozone (+1,2 procentpunt) in dezelfde periode. Enkel in Nederland was er in 
2014-2018 een krachtigere stijging van de investeringsquote (+3 procentpunt), na een veel scherpere 
terugval in de jaren voordien.  

Ondanks de structurele problemen waarmee ons land nog steeds kampt, lijken de economische actoren 
dus nog altijd fundamenteel vertrouwen te hebben in België als investeringsland en is dit vertrouwen in 
de voorbije legislatuur alleen maar toegenomen. 

III. Bedrijfsinvesteringen 

III.1 Bedrijfsinvesteringen in vergelijking met het buitenland 

Grafiek 2 hieronder toont bovendien dat het vooral de Belgische bedrijven zijn die hun 
investeringsinspanningen in de periode 2014-2017 relatief sterk hebben opgedreven.  

Na een periode van stagnatie in 2012-2013 zien we een duidelijke toename van de 
bedrijfsinvesteringsquote in 2014-2017 (+1,3 procentpunt) die iets sterker is dan in de buurlanden of de 
Eurozone.  

En ook het niveau van de bedrijfsinvesteringen lag met 15,5% van het bbp in België in 2017 op eenzame 
hoogte en is ook het hoogste peil sinds het begin van deze eeuw.  
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Grafiek 1: Totale investeringen van bedrijven, gezinnen en overheid in % van het bbp
Bron: Eurostat
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Het is dus duidelijk dat de bedrijven de maatregelen tot verbetering van de competitiviteit en het 
ondernemingsklimaat best wel hebben kunnen smaken en volop in hun Belgische vestiging(en) 
investeren. 

 

Grafiek 2: Eurozone 

Bovendien kan worden verwacht dat de verlaging van de vennootschapsbelasting, die al deels is 
uitgevoerd in 2018 (van 33,99% naar 28,56%) maar nog een belangrijke 2e fase kent in 2020 (van 
28,56% naar 25%) het investeringsklimaat in de komende jaren nog verder zal verbeteren. 

III.2 Belangrijkste motieven voor de bedrijfsinvesteringen 

Gezien de Belgische loonkosten in absolute termen nog steeds relatief hoog zijn (de absolute 
loonkostenhandicap ten opzichte van onze drie buurlanden was in 2018 nog 11,7%), valt het natuurlijk 
niet uit te sluiten dat die sterke investeringsneiging nog altijd sterk gericht zou zijn op 
arbeidsbesparende rationalisatie-investeringen. 

Als we echter kijken naar de ontwikkeling van de motieven voor investeringen in de verschillende VBO-
sectoren en bedrijven (zie grafiek 3 hieronder), dan zien we toch dat het rationalisatiemotief voor 
investeringen sinds 2014 beduidend minder sterk is geworden. Net voor het begin van deze legislatuur 
(juni 2014) was arbeidsbesparende rationalisatie nog een erg belangrijk investeringsmotief voor 75% 
van de bedrijven en de sectoren. In december 2018 was dit teruggevallen tot nog maar 35% van de 
bedrijven en de sectoren. Tijdens deze legislatuur zijn vooral investeringen in innovatie belangrijker 
geworden (van 42% naar 62%), wat niet hoeft te verwonderen in het licht van de digitale transformaties 
en disrupties die zich in vele bedrijfstakken al hebben voorgedaan en nog zullen voordoen, en waarop 
de Belgische bedrijven zich hebben voorbereid of nog aan het voorbereiden zijn. 
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Grafiek 2: Bedrijfsinvesteringen in % van het bbp
Bron: Eurostat
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III.3 Investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling 

Deze tendens tot meer investeringen in nieuwe producten, productieprocessen of zakelijke modellen, 
wordt ook ondersteund door meer investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling bij de bedrijven. Zoals 
blijkt uit grafiek 4 hieronder zijn de investeringen in O&O bij de Belgische bedrijven in de voorbije 
legislatuur verder gestegen tot iets meer dan 1,75% van het bbp in 2017.   

 

Grafiek 4: In % van het bbp / EU 28 / Eurozone 
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Grafiek 3: Ontwikkeling van de investeringsmotieven in bedrijven en 
sectoren (Welke worden als erg belangrijk beschouwd?)
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Het is wel duidelijk dat de sterkste stijging zich hier heeft voorgedaan in de periode 2010-2012, dit is in 
de eerste jaren na het optrekken van het percentage van de niet-doorstorting van bedrijfsvoorheffing 
voor onderzoekers van 25% tot 75% op 1 januari 2009, een maatregel die het loonkostenplaatje voor 
wetenschappelijk onderzoek binnen ondernemingen een stuk aantrekkelijker heeft gemaakt. 

Maar tijdens deze legislatuur heeft de stijging zich dus voortgezet, zij het in een minder hoog tempo. 
Dit was onder andere te danken aan het verbeterde algemene investeringsklimaat, maar wellicht ook 
aan de kleine verdere verhoging van het niet-doorstortingspercentage van de bedrijfsvoorheffing tot 
80% op 1 juli 2013, nog onder de regering-Di Rupo.  

Op 1 januari 2018 is bovendien een maatregel van kracht geworden om ook voor bepaalde 
professionele bachelors met een biotechnologie-, gezondheidszorg- of ICT-profiel een vrijstelling van 
doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te voorzien van 40% (op te trekken tot 80% in 2020). Mogelijk 
kan deze maatregel nog een verdere stimulus betekenen voor de O&O-investeringen dit jaar en de 
volgende jaren.  

IV. Buitenlandse investeringen in de bedrijven 

De maatregelen tot verbetering van de competitiviteit hebben België ook aantrekkelijker gemaakt voor 
directe buitenlandse investeringen (DBI), traditioneel een belangrijke katalysator voor de economische 
groei en de productiviteitsgroei in een land. 

Daarbij dient natuurlijk te worden opgemerkt dat heel wat andere structurele problemen die België 
minder aantrekkelijk maken voor DBI (toenemende verkeerscongestie, stroeve arbeidsmarkt, dure 
energie, hoge fiscale druk, administratieve en institutionele complexiteit), nog verre van opgelost zijn. 

Uit grafiek 5 blijkt alvast dat het aantal DBI-projecten in België, dat in de periode 2008-2013 tot een 
dieptepunt was gezakt (gemiddeld 173 projecten per jaar), in 2014, 2015 en 2017 opnieuw is gestegen 
tot ongeveer 220 projecten per jaar, wat vergelijkbaar is met het gemiddeld aantal projecten in 2004-
2007. 

Grafiek 1: Directe buitenlandse investeringen in België  
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Het aantal rechtstreeks gecreëerde jobs dankzij de DBI-projecten lag met iets meer dan 6.000 
eenheden al beduidend hoger dan de gemiddeld 4.000 à 5.000 eenheden in de periode 2008-2013, 
maar de jobcreatieniveaus van 2003-2008 (8.000 à 10.000 jobs per jaar) zijn nog veraf. 

Om opnieuw grote arbeidsintensievere DBI-projecten te kunnen aantrekken (bv. inzake e-commerce of 
nieuwe industriële activiteiten) zal het beleid inzake arbeidskosten moeten worden voortgezet en zullen 
ook de bovengenoemde structurele problemen een oplossing moeten krijgen of minstens een 
(perspectief op) evolutie in de goede richting. 

Sowieso zal de deels uitgevoerde en deels nog geplande verlaging van de vennootschapsbelasting 
(zie hoger) de aantrekkingskracht van België voor directe buitenlandse investeringen nog wat verder 
doen toenemen. Er kan dus zeker nog een verdere toename van het aantal DBI-projecten in ons land 
worden verwacht, op voorwaarde natuurlijk dat onze verbeterde (loon)kostencompetitiviteit niet 
opnieuw te grabbel wordt gegooid na de verkiezingen van 26 mei 2019. 

In het algemeen kan dus worden gesteld dat het met de investeringsactiviteit van zowel binnen- als 
buitenlandse bedrijven in ons land, in de voorbije legislatuur duidelijk de goede kant op is gegaan. En 
bovendien waren het vooral de investeringen gericht op innovatie die de wind in de zeilen hadden, en 
minder de op arbeidsbesparing gerichte investeringsprojecten. 

V. Overheidsinvesteringen 

Op het vlak van de overheidsinvesteringen blijft het plaatje echter minder gunstig. Nadat die 
investeringen in de jaren ’60 en ’70 hoge toppen scheerden (4 à 5 % van het bbp), vielen zij vanaf de 
jaren ’80 fel terug om begin jaren 2000 nog slechts een niveau te bereiken van 2 à 2,5% van het bbp, 
wat eigenlijk niet meer is dan een minimaal onderhouds- en vervangingsniveau. 

In grafiek 6 hieronder kunnen we vaststellen dat er op dat vlak ook in de voorbije legislatuur in de feiten 
weinig is veranderd. Wel is er een lichte toename in 2017 en 2018, maar die heeft meer te maken met 
de traditionele investeringscyclus in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, dan met een 
echte trendbreuk. 

Grafiek 6: EU28 / Eurozone 
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Grafiek 6: Overheidsinvesteringen in % van het bbp, 
internationale vergelijking
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Hoopgevend is wel dat er in de komende jaren een aantal grote infrastructuurprojecten op de agenda 
staan (zoals de Oosterweelverbinding, afwerking GEN-netwerk, de tram van Luik), die een deel van de 
oplossing zouden moeten kunnen betekenen voor een aantal structurele verkeersknopen.  

En ook het Strategisch Investeringsplan dat vorig jaar werd uitgewerkt door een werkgroep onder 
supervisie van de Eerste Minister en in samenwerking met het bedrijfsleven,  biedt heel wat interessante 
pistes voor de toekomst. Maar om deze te kunnen realiseren, zal er, binnen het huidige Europese 
begrotingskader, toch eerst wat ruimte moeten worden vrijgemaakt door te besparen op de lopende 
overheidsuitgaven. Daarnaast kan er natuurlijk ook aan worden gedacht om dat Europese 
begrotingskader zelf wat soepeler te maken voor tekorten als gevolg van productieve 
overheidsinvesteringen. 

VI. CONCLUSIE 

De maatregelen die in de voorbije legislatuur zijn genomen om de competitiviteit van de Belgische 
ondernemingen te verbeteren en te zorgen voor een beter ondernemingsklimaat, hebben duidelijk ook 
een positieve impact gehad op de investeringsinspanningen in België.  

De bedrijfsinvesteringsquote is op haar hoogste peil sinds het begin van deze eeuw en is daarmee 
beduidend hoger dan in onze buurlanden, het Europees gemiddelde of het wereldgemiddelde. De 
toename ervan in de voorbije legislatuur in België was ook beduidend sterker dan in onze buurlanden. 

Tegelijk stellen we vast dat die investeringen steeds meer gericht zijn op innovatieve projecten en 
steeds minder op pure arbeidsbesparing. En ook de (daaraan voorafgaande) investeringen in O&O zijn 
de voorbije legislatuur verder toegenomen, ook dankzij het stimulerende fiscale klimaat. 

De directe buitenlandse investeringen in België hebben in 2014-2017 ook al wat aan elan herwonnen, 
al is de arbeidsintensiteit van die projecten nog wat beperkter dan tien jaar geleden. De verlaging van 
de vennootschapsbelasting in 2018 en 2020 zou het aantal DBI-projecten in de komende jaren nog 
verder moeten doen toenemen. 

Resterend pijnpunt inzake investeringen zijn en blijven de overheidsinvesteringen, die nog altijd 
nauwelijks boven het minimale vervangingsniveau uitstijgen. Vooral de infrastructuurinvesteringen in 
ons land moeten dringend en structureel worden opgekrikt als we ook in de toekomst nog een 
aantrekkelijk investeringsland willen blijven. 

VII. AANBEVELINGEN 

Het beleid van de voorbije jaren om de competitiviteit van de bedrijven te herstellen en het 
ondernemersklimaat aantrekkelijker te maken, heeft de exportgroei, investeringen en de jobcreatie in 
ons land bevorderd.  

Het is dan ook zaak om dit beleid voort te zetten (bijvoorbeeld door te voorzien in een verdere 
loonlastenverlaging en de loonnormwet verder te verfijnen of minstens te behouden en correct toe te 
passen) en het geplande beleid verder ten uitvoer te leggen (bijvoorbeeld de geplande verlaging van 
de vennootschapsbelasting in 2020).  

Met betrekking tot de overheidsinvesteringen verdient het aanbeveling om het Strategisch 
Investeringsplan in de komende jaren systematisch uit te rollen, (hopelijk) met de volle steun van de 
regionale en lokale overheden die verantwoordelijk zijn voor het gros van de overheidsinvesteringen in 
infrastructuur in ons land.  
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Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, kunnen onze bedrijven blijven investeren in nieuwe 
productieprocessen, nieuwe producten en nieuwe zakelijke modellen om zo de toekomstige groei en 
jobs in ons land voor te bereiden. 

Voor meer details zie het VBO-memorandum (pagina 56-57). 


