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Verkiezingen 2019:
Investeren in Investeringen
Brussel, 19 februari 2019 – De Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham
Belgium) stelt het ambitieuze doel voor België om binnen de tien jaar een plaats in de top
tien van de Global Competitiveness Index (opgesteld door het World Economic Forum) te
laten bemachtigen. Dat werd deze morgen vrijgegeven via de uitgave van hun Priorities for a
Prosperous Belgium voor 2019. Dit verkiezingsmemorandum bevat aanbevelingen van de
internationale bedrijven om België meer competitief te maken en om er meer buitenlandse
investeringen aan te trekken.
Er zijn nog minder dan honderd dagen te gaan voor de kiezers naar de stembus trekken. Na de
federale en regionale verkiezingen zijn er twee directe uitdagingen: het samenstellen van nieuwe
regeringen en het opstellen van een ambitieus en coherent beleidsplan. AmCham Belgium – de stem
van de internationale bedrijven in België – presenteert vandaag zijn Priorities for a Prosperous
Belgium, een leidraad voor de volgende federale en regionale regeringen om in te zetten op
meer competitiviteit, om meer buitenlandse investeringen aan te trekken en om meer welvaart
te creëren voor iedereen.
“We willen dat meer bedrijven #Yes2Belgium zeggen als zaken- en investeringslocatie ,” aldus Marcel
Claes, Chief Executive van AmCham Belgium. Om de aantrekkelijkheid voor internationale bedrijven
te verhogen, lanceren we de uitdaging en ambitie voor België om binnen de tien jaar een plaats in
de top tien van de Global Competitiveness Index, opgesteld door het World Economic Forum,
te bemachtigen. “Ondanks zijn potentieel staat België momenteel slechts op de 21ste plaats in de
Index, ver achter onze buurlanden,” voegde Claes er aan toe. “Dit duidt op een gemiste kans.”
De bekommernissen van onze leden leunen dicht aan bij de thema’s in de Global Competitiveness
Index van het WEF waarvoor België de meeste ruimte heeft voor verbetering. We roepen de volgende
regeringen dan ook op om te investeren in mensen en zo een beroepsbevolking op te bouwen voor
de 21ste eeuw , om te investeren in de efficiëntie van het openbaar bestuur zodat meer budgettaire
ruimte vrijkomt, te investeren in infrastructuur voor een vlot verkeer van personen, goederen en
diensten, en om te investeren in bedrijven om de lasten en de operationele complexiteit te
verlichten.
Dit zijn doorslaggevende factoren voor bedrijven bij hun investeringsbeslissingen, en daardoor van
essentieel belang voor de welvaart van het land op lange termijn.
België moet hoger klimmen op de competitiviteitsladder, door te investeren in investeringen.
AmCham Belgium staat klaar om, op basis van de 2019 Priorities for a Prosperous Belgium, samen te
werken met de overheden op alle niveaus, ongeacht hun politieke kleur, om de dialoog tussen de
internationale bedrijven en de politiek te faciliteren, en om de competitiviteit van België te versterken
en meer buitenlandse investeringen aan te trekken.
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Download de Priorities for a Prosperous Belgium op onze website.

FIGUUR 1: SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN (WERKGEVER)

FIGUUR 2: WETTELIJKE TARIEVEN VENNOOTSCHAPSBELASTING (%, 2003-2018)

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 de zaken- en investeringsopportuniteiten voor de BelgischAmerikaanse zakengemeenschap. Gesteund door ongeveer 450 aangesloten bedrijven speelt
AmCham Belgium een cruciale rol in een immer 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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