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Transforming Belgium
Brussel, 28 september 2017 – De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham
Belgium) roept op tot een transformatie van het openbaar bestuur en beleid in de uitgave
van onze Priorities for a Prosperous Belgium voor 2017, die deze ochtend vrijgegeven werd.
Deze publicatie bevat aanbevelingen in de vier belangrijkste beleidsdomeinen om
investeringen aan te trekken, economische groei te versnellen en jobs te creëren.
Voor het eerst hebben onze leden hun bezorgdheid geuit over het openbaar bestuur, zoals de
inefficiënte overheidsuitgaven, incoherenties en administratieve lasten. “De toenemende complexiteit
van de Belgische bestuursstructuur is niet enkel moeilijk te begrijpen voor buitenlandse investeerders,
maar het weerhoudt het land er ook van om gedurfde en transformatieve hervormingen door te
voeren”, aldus Marcel Claes, Chief Executive van AmCham Belgium.
Ook wat vennootschapsbelasting betreft, gaat het zomerakkoord, hoewel welkom, niet ver genoeg
om de competitiviteit van België te verbeteren – het nominaal tarief gaat omlaag, maar de totale
belastingdruk voor grote bedrijven niet, aangezien de hervorming budgettair neutraal moet zijn.
Sommige compenserende maatregelen geven een negatief signaal af richting investeerders, en het is
een gemiste kans om te schakelen naar een betere samenwerking tussen de belastingadministratie
en belastingbetalers.
Een intensievere samenwerking tussen publieke en private actoren en tussen de verschillende
overheidsinstanties zal noodzakelijk zijn om fundamentele vooruitgang te boeken binnen al deze
beleidsdomeinen.
Aanvullend op het openbaar bestuur en de vennootschapsbelasting maken onze bedrijfsleden zich
ook zorgen over de arbeidsmarkt en de mobiliteit, die beide diepgaande veranderingen zien.
“Nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen veranderen de manier waarop we werken en bewegen”,
voegde Claes toe. “België moet zich aanpassen om haar competitiviteit in stand te houden”.
Om investeringen aan te trekken en te behouden in deze snel evoluerende internationale politieke en
economische omgeving, moet België verandering omarmen met verreikende en vooruitziende
hervormingen. AmCham Belgium staat klaar om, op basis van onze 2017 Priorities for a Prosperous
Belgium, samen met de overheden op alle niveaus te werken aan dit veranderingsproces.
Download de 2017 Priorities for a Prosperous Belgium van onze website.
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FIGUUR 1: OVERHEIDSUITGAVEN, 2016 (% VAN HET BBP)

FIGUUR 2: WETTELIJKE TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING (%, 2002-2017)

Voor meer informatie, contacteer:
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 de zaken- en investeringsopportuniteiten voor de Belgo-Amerikaanse
zakengemeenschap. Met ongeveer 500 Amerikaanse groepen in België speelt AmCham Belgium een
cruciale rol in een immer veranderende bedrijfsomgeving door zich te richten op drie
sleuteldomeinen: beleidsaanbevelingen, kennisuitwisseling en netwerking. Zie www.amcham.be om
meer te weten over AmCham Belgium.
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