PERSBERICHT

Actie nodig om België op de kaart zetten
voor hoofdkantoren

2/3 van de respondenten zien de aanwezigheid van een regionale hoofdkantoor als een
sleutelfactor voor toekomstige investeringen
Brussel, 13 juni 2017 - Nu internationale bedrijven hun voetafdruk opnieuw bekijken, heeft
België de mogelijkheid om bestaande regionale hoofdkantoren (RHK's) in België te
verankeren, en nieuwe aan te trekken. RHK's zijn niet alleen een belangrijke bron van directe
en indirecte tewerkstelling, maar de locatie van deze beslissingscentra heeft ook een
duidelijke invloed op toekomstige investeringsbeslissingen, volgens een nieuw rapport van
de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium).
"Internationale politieke en economische ontwikkelingen creëren een unieke kans," zegt Marcel Claes,
Chief Executive van AmCham Belgium. "Het is nu tijd om België terug op de kaart te zetten voor
hoofdkantoren."

LOCATIE BELANGRIJK
Belgium as a Hub for Regional Headquarters, gebaseerd op een enquête bij internationale bedrijven in
België, toont aan waarom RHK’s een sleutelrol spelen in de lokale economie. Bijna twee derde (64%)
van de respondenten beschouwen de locatie van hun RHK als belangrijk of zeer belangrijk voor
toekomstige investeringsbeslissingen - dat wil zeggen dat wanneer België beslissingscentra aantrekt,
dit de kans verhoogt om verdere investeringen van deze bedrijven te ontvangen. Na de vestiging van
hun RHK in België hebben de ondervraagde internationale bedrijven geïnvesteerd in andere sectoren
met hoge toegevoegde waarde, zoals productie, verkoop/diensten, O&O of logistiek.
België is aantrekkelijk voor internationale bedrijven door zijn ideale locatie, zijn nabijheid tot
belangrijke markten en internationale instellingen, evenals het getalenteerde, hoogopgeleide en
meertalige personeel.

DRINGENDE HERVORMINGEN NODIG
Om opnieuw een echt competitieve locatie voor RHK's te worden moet de Belgische regering
desalniettemin de duidelijke zwakke punten van het land aanpakken. "Vennootschapsbelasting is
een onmiddellijke en aanhoudende belemmering om te investeren in België," volgens Marcel Claes.
Belastingregimes zijn doorslaggevend bij het selecteren van de locatie voor een regionaal
hoofdkantoor, zeggen 75% van de respondenten. Van de bedrijven die verwachten dat hun RHK in
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België de komende vijf jaar zal krimpen, wijt 37,5% deze beslissing aan de ongunstige
belastingregimes.
"De grootste bedreiging voor de economische groei en welvaart van België is de hoge
vennootschapsbelasting," voegde Claes toe. AmCham Belgium raadt aan om het
vennootschapsbelastingtarief van de huidige 33,99% tot 20% of zelfs minder te verlagen in 2020, als
onderdeel van de beloofde en essentiële hervorming van de vennootschapsbelasting.
Andere zorgen zijn onder meer hoge arbeidskosten, vooral voor hoogopgeleide werknemers, en de
groeiende mobiliteitsuitdagingen. Deze problemen zijn niet nieuw, maar eisen dringende
maatregelen als België zich wil herpositioneren als hub voor regionale hoofdkantoren.

FIGUUR 1: HET BELANG VAN REGIONALE HOOFDKANTOREN IN
INVESTERINGSBESLISSINGEN

Download Belgium as a Hub for Regional Headquarters van onze website.
Voor meer informatie neem contact op met:
Marcel Claes, Chief Executive
mclaes@amcham.be
+32 (0)2 513 67 70
Over AmCham Belgium
De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham Belgium) is een dynamische vzw die zich
toelegt op het verbeteren van zaken- en investeringsopportuniteiten voor de Belgisch-Amerikaanse
zakengemeenschap. Met rond de 900 Amerikaanse groepen in België speelt AmCham Belgium een
cruciale rol in een steeds veranderende bedrijfsomgeving door zich te richten op drie
sleuteldomeinen: beleidsaanbevelingen, kennisuitwisseling en netwerking. Ga naar www.amcham.be
om meer te weten over AmCham Belgium.
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