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Voorwoord

Gerealiseerde 
investering sprojecten 3391

MARIJE VAN HUIS
MANAGER INTERNATIONAL 
LOCATION ADVISORY SERVICES, EY

INGRID ALLEMEKINDERS
PARTNER TAX, EY

Nederland blijft overtuigen 
als investeringsland
Het vertrouwen van internationale 
investeerders in het Nederlandse 
vestigingsklimaat is dit jaar verder 
toegenomen. Het is niet meer dan een 
lichte stijging, maar die kleine plus 
komt wel bovenop het forse herstel  
van het vertrouwen in onze economie, 
zoals dit zich begin 2017 voordeed. 
Daarmee bevindt het optimisme over 
ons vestigingsklimaat zich in 2018 op 
een vergelijkbaar niveau als in het 
topjaar 2015.

Opvallend daarbij is dat het aantal 
gerealiseerde buitenlandse investe rin
gen in 2017 een daling vertoonde: van 
409 naar 339 investeringsprojecten. 
Die terugloop oogt dramatischer dan 
de kale cijfers doen vermoeden.  
De nuancering ligt in het feit dat 2016 
een absoluut recordjaar op het gebied 
van buitenlandse investeringen was. 
Met 339 gerealiseerde investerings
projecten behaalt 2017 nog altijd een 
notering in de top4 over de afgelopen 
acht jaar. Als wij dit gegeven koppelen 
aan het toegenomen vertrouwen in 
ons vestigingsklimaat, dan durven we 
te stellen dat Nederland absoluut blijft 
overtuigen als investeringsland.  
Ook al namen investeerders even een 
adempauze: het langetermijnbeeld 
ziet er zonder meer gezond uit.

Belangrijke troeven van Nederland als 
investeringsland zijn van oudsher de 
kwaliteit van leven, de infrastructuur op 
het gebied van transport en logistiek en 
het opleidingsniveau van werknemers. 
Ook de centrale ligging in Europa, de 
politieke stabiliteit en de sterke finan
ciële sector zijn punten waarmee ons 
vestigingsklimaat scoort. Daarnaast is 
het optimisme over het behoud van  het 
Nederlandse fiscale klimaat inmiddels 
naar record hoogte gestegen.

Verbeterpunten zijn er echter ook.  
Op het gebied van arbeidskosten en 
flexibiliteit van arbeidswetgeving bij 
voorbeeld. Deze punten worden door 
investeerders al jarenlang genoemd  
als minst aantrekkelijke punten van  
het Nederlands vestigingsklimaat, 
maar dit lijkt geen grote gevolgen te 
hebben. 

Voor twee andere punten ligt dit 
mogelijk anders. Ten eerste de digitale 
infrastructuur van ons land, waarvoor 
de waardering onder internationale 
investeerders terug is gelopen. Dit is 
iets om in de gaten te houden omdat 
de verwachte groei de komende jaren 
met name uit de digitale economie moet 
komen. Iets soortgelijks geldt voor het 
startup klimaat, dat niet eerder zo laag 
werd gewaardeerd. Bij deze twee 
onder  werpen staan we in dit rapport 
dan ook wat uitgebreider stil, net als bij 
de gevolgen die de komende Brexit voor 
ons vestigings klimaat kan hebben.  
De door investeerders verwachte toe
name van het aantal hoofdkantoren in 
Nederland zou daar best eens verband 
mee kunnen houden.

We sluiten dit rapport af met een reeks 
aanbevelingen om onze internationale 
concurrentiepositie te versterken en 
het aantrekkelijke investeringsklimaat 
te behouden. 
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Managementsamenvatting

Totaal aantal buitenlandse investeringen in 
Europa stijgt met 10% van 6.041 naar 6.653 

Het aantal Europese investeringen groeide van 6.041 in 2016 
naar 6.653 in 2017, een stijging van 10%. Met de investeringen 
werden 353.469 banen gecreëerd. 

In Nederland daalt het aantal investeringen 
van 409 naar 339

Investeerders namen het afgelopen jaar een adempauze, waardoor 
het aantal investeringsprojecten terugliep van 409 naar 339. 
Daarmee is 2017 het op drie na beste investeringsjaar sinds 2010.

Nederland blijft in de top-4

Op de ranglijst van inkomende investeringen handhaaft Nederland 
zich op een 4e plaats. Het Verenigd Koninkrijk blijft koploper, 
gevolgd door Duitsland en Frankrijk. De top3 is goed voor 50%  
van alle Europese inkomende investeringen.

Sales en marketing blijft koploper

Sales en marketingkantoren handhaven hun uitgesproken koppositie. 
Met 225 projecten nam het belang zelfs nog verder toe, tot maar 
liefst 66% van het totaal.

Vertrouwen in het Nederlands 
vestigingsklimaat neemt verder toe

Het vertrouwen van internationale investeerders in het 
Nederlandse vestigingsklimaat is het afgelopen jaar verder 
toegenomen. Van alle respondenten verwacht 52% de komende 
drie jaar een verdere verbetering van het vestigingsklimaat,  
3% meer dan een jaar geleden.

Top-3 sterke en zwakke punten van ons land

Kwaliteit van leven behoudt de toppositie, opleidingsniveau wordt 
minder gewaardeerd en fiscaal klimaat is aandachtspunt.

Hoe blijft Nederland competitief?

Een overweldigende 
meerderheid van 52% van 
de ondervraagden (in 2017: 
38%) adviseert om te kiezen 
voor ondersteuning van 
hightech en innovatieve 
bedrijvigheid. Op ruime 
afstand volgen het 
ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden (28%) 
en het verlagen van de 
arbeidskosten (24%).
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Buitenlandse investeringen naar type faciliteit

Optimisme over behoud fiscale klimaat  
blijft stijgen

Het vertrouwen van internationale 
investeerders in het behoud van 
het Nederlandse fiscale klimaat 
bevindt zich op recordniveau. 
Maar liefst 81% van de onder vraag
den heeft er (veel) vertrouwen in 
dat Nederland haar aantrekkelijke 
fiscale klimaat kan behouden, 
 in vergelijking met 67% in 2017. 
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91%
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arbeidswetgeving

Fiscaal klimaat

81% 78%

48% 28% 21%

Top-3 sterkste punten van het Nederlands 
vestigingsklimaat

Top-3 zwakste punten van het Nederlands 
vestigingsklimaat

28%

24%

52%

Verlagen van de 
arbeidskosten 

Ontwikkelen 
van kennis en 
vaardigheden 

Ondersteuning van 
hightech en innovatieve 
bedrijvigheid

20122011 2013

2014 2015 2016 2017

2010

347279 298 334

346 333 409 339

Waarop moet Nederland focussen om 
innovatie aan te trekken?

40% van de ondervraagde investeerders geeft aan dat het 
verbeteren van onderwijs en trainingen gericht op nieuwe 
technologie een belangrijke bijdrage gaat leveren aan een 
competitief en innovatief Nederland (was 42%).
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Investeerders 
nemen adempauze 
na piekjaar
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Realiteit

Bron: IBM Global Location Trends database, 2018

279 347 334

2010 2011 2012 2013 2014

409

2015 2016

-17%

339

2017

298

Totaal aantal investeringen in Nederland

346 333

*De in het onderzoek gebruikte data zijn dit jaar voor het eerst ontleend aan de Global Location 
Trends database, een samenwerkingsverband tussen EY en IBM. Vanwege het verschil  
in methodologie is het investeringsniveau over 2016 (en eerdere jaren) herberekend en 
naar boven bijgesteld. Voor een overzicht van de gebruikte methodologie, verwijzen we 
naar hoofdstuk 7.

Na een uitzonderlijke piek in 2016 vertoonde de hoeveel heid 
buitenlandse investeringen in Nederland in 2017 een daling. 
Investeerders namen het afgelopen jaar een adempauze, 
waardoor het aantal investeringsprojecten terugliep van 409 
naar 339. Daarmee is 2017 het op drie na beste investerings
jaar sinds 2010*. 

De 339 investeringsprojecten zorgden voor werkgelegen heid 
in 2017 van ruim 8.500 banen. Een jaar eerder was nog 
sprake van een groei van bijna 11.500 banen.  
Het gemiddelde aantal banen per investering daalde marginaal: 
van 28 naar 25.

Net als in 2016 zorgden ook in 2017 nieuw geopende sales 
en marketingkantoren in absolute aantallen voor de grootste 
aanwas van banen, namelijk bijna 3.000. Gemiddeld gaat het 
dan om 13 arbeidsplaatsen per kantoor. Qua type investering 
leverde een nieuw shared servicecentrum gemiddeld de 
meeste banen op, namelijk 162. In 2017 wist ons land vier 

van dergelijke centra aan te trekken, twee minder dan een 
jaar eerder. Dat kan een verklaring zijn voor de lichte daling 
van het gemiddelde aantal banen per investering. De helft 
(streamingdienst Netflix en retailbedrijf Bestseller) koos voor 
Amsterdam als vestigingslocatie.

Bezien naar sector leveren groothandel en retail per nieuw 
geopende vestiging met gemiddeld 172 arbeidsplaatsen de 
meeste werkgelegenheid op. De sector was in 2017 goed 
voor bijna 1.900 nieuwe banen, wat volgens het UWV vooral 
positief uitpakt voor mbogeschoold personeel. In absolute 
aantallen geldt de sector ICT echter als belangrijkste banen
motor met in totaal ruim 2.500 nieuw gecreëerde arbeids
plaatsen (gemiddeld 34 per vestiging).
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Buitenlandse investeringen naar type faciliteit
Amsterdam 152  

Rotterdam 42 

Den Haag 42 

Steden 2017

Aantrekkelijkste steden
Welke drie Nederlandse steden zijn het 
aantrekkelijkst voor buitenlandse 
investeerders?

Investeringen in sales en marketing  
sterk dominant 
Qua type investeringen handhaven de sales en marketing
kantoren hun uitgesproken koppositie. Met 225 projecten 
nam het belang van dit type investeringen zelfs nog verder 
toe, tot maar liefst 66% van het totaal. 

Ondanks een lichte daling (van 6 projecten) wisten 
hoofdkantoren een tweede positie te veroveren, ten koste 
van investeringen in transport en distributie. Nederland 
heeft van oudsher een sterke positie qua vestigingsland 
voor hoofdkantoren en grote internationale organisaties. 
Hoofdkantoren zorgen voor relatief veel indirecte werk
gelegenheid in bijvoorbeeld de financiële en juridische 
sector, maar ook in de horeca en het personenvervoer. 
Daarnaast is eveneens sprake van een positieve invloed op 
innovatie, wetenschappelijk onderzoek en opleidingen. 

Het aantal investeringen in transport en distributie daalde 
in 2017 fors, van 56 naar 26 projecten (min 53%). Dit is 
onder andere te verklaren door het feit dat het moeilijk is 

om vakkundig personeel te vinden en er minder geschikte 
locaties beschikbaar zijn. In ieder geval zijn Nederlandse 
logistieke ondernemers zeer positief gestemd over 2018. 
Ze verwachten volgens onderzoek van de Samenwerkende 
Register accountants (SRA) onder andere een toename van 
binnenlandse investeringen met bijna 9%.

Buiten de top3 vallen op plek vier de investeringen in 
R&Dactiviteiten op. De hoeveelheid R&Dprojecten nam  
met één project weliswaar minimaal toe, maar geen enkel 
ander investeringstype kon een positief groeicijfer tonen.

Ook voor Europa als geheel geldt dat de meeste investeringen 
(2.820 van een totaal van 6.653 = 42%) betrekking hadden 
op sales en marketingkantoren. Afwijkend van het Nederlandse 
beeld ligt het aantal investeringen in productiebedrijven 
echter op een veel hoger niveau. In Europa heeft 30% van 
het totale aantal investeringen betrekking op productie
faciliteiten, in Nederland slechts 5%.

Sector ICT blijft populair, logistiek doet  
stap terug
Net als in 2016 slaagt ook in 2017 de ICTsector erin de 
meeste investeringen aan te trekken. Met een totaal van  
74 projecten blijft ICT de sector zakelijke dienstverlening 
(44 projecten) ruim voor. Hoewel beide sectoren zich in 
vergelijking met een jaar eerder aan de kop van de ranglijst 
wisten te handhaven, moesten ze wel allebei inleveren.  
Dat geldt niet voor de nummers drie en vier op de lijst die 
beide 5 projecten meer dan een jaar eerder wisten aan te 
trekken. Het gaat om de sectoren elektronica en medisch/
farmaceutisch met respectievelijk 31 en 28 investerings
projecten. 

Een stevige terugval beleefde de logistieke sector, vorig jaar 
nog goed voor een derde plaats op de ranglijst. Vanwege een 
daling van maar liefst 36% vinden we deze sector in 2017 
slechts op de zesde positie terug. De daling past in het beeld 
dat we eerder zagen bij het overzicht van populaire 
investeringstypen. Daar lieten investeringen in transport 
en distributie eveneens een forse dip zien. 

Waar de meeste sectoren een teruggang in investerings
projecten moesten noteren, konden drie sectoren positieve 
groeicijfers overleggen. Naast de eerdergenoemde sectoren 
elektronica en medisch/farmaceutisch gaat het om de 
financiële sector. Met in totaal 17 projecten klimt deze sector 
van een achterhoedepositie in 2016 naar de subtop in 
2017. Verantwoordelijk voor deze groei waren 13 sales en 
marketing kantoren, en vier hoofdkantoren (twee uit de 
Verenigde Staten en uit Japan en het Verenigd Koninkrijk 
allebei één).

Amsterdam blijft aan kop in Nederland,  
Den Haag rukt op
Ook al liep het aantal projecten in 2017 terug, Amsterdam 
is opnieuw met afstand de stad die binnen de Nederlandse 
landgrenzen het meest in trek is bij internatio nale 
investeerders. Met 152 investeringsprojecten nam de 
hoofd stad 45% van het investeringsvolume voor haar 
rekening, 5% meer dan in 2016. Op ruime afstand volgen  
op een gedeeld tweede positie Den Haag en Rotterdam met 
allebei 42 projecten. Hoewel deze posities overeenkomen 
met een jaar eerder valt op dat Rotterdam 18 projecten 
moest inleveren terwijl Den Haag er juist 7 meer wist te 
veroveren. Het is interessant om te zien of deze trend in 
2018 zal doorzetten. 

Eindhoven en Utrecht staan, net als afgelopen jaar, op 
plaats vier en vijf van de ranglijst van populaire steden om  
te investeren. Deze steden haalden respectievelijk 14 en  
11 projecten binnen. Beide steden zagen in vergelijking met 
een jaar eerder het aantal investeringsprojecten wel terug
lopen: in Eindhoven gaat het om een daling van 4 projecten 
en in Utrecht om 7. 

Waar de meeste steden het aantal projecten zagen terug
lopen, zijn er ook positieve uitzonderingen. Het gaat in deze 
gevallen slechts om een handvol projecten, maar de tevreden
heid in steden als Tilburg (+4 projecten), Roosendaal (+3) en 
Groningen (+3) zal er niet minder om zijn.
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Aantal buitenlandse investeringsprojecten in Europa

Nederland

Spanje

Rusland

Turkije

Polen
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Ierland
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Roemenië

Hongarije

Overig

Totaal

88

89
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6.041

19,3%

29,2%

23%

10%

71

63
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6.653

Zweden

Portugal

Italië

Zwitserland

Bron: IBM Global Location Trends database, 2018

Verenigde Staten

China

2016

120

41

33

22

10

2017

88

38

28

22

21

Buitenlandse investeringen in Nederland
naar herkomstland

Japan

India

Verenigd Koninkrijk

Investeerders USA meest actief,  
animo van Duitsland loopt terug
Als het gaat om de geografische herkomst van 
investeringen in Nederland dan blijven de Verenigde Staten 
overduidelijk lijstaanvoerder met in 2017 in totaal 88 
projecten. Op gepaste afstand volgen China met 38 en het 
Verenigd Koninkrijk met 28 projecten. Daarmee is de top3 
identiek aan 2016. Zelfs de vierde plaats (Japan, 22 
projecten) is in dezelfde handen als vorig jaar.

Lager op de ranglijst van investeerders doen zich interes sante 
verschuivingen voor. Het aantal projecten vanuit India (21) 
vertoonde meer dan een verdubbeling en daarmee klom 
dit land van de zevende naar de vijfde positie op de ranglijst 
van internationale investeerders. Ook Taiwan boekte winst 
en steeg met 6 projecten van plaats elf naar plek zeven. 
Nieuw in de top10 is ook ZuidKorea dat het aantal projecten 
zag verdubbelen en opklom van positie vijftien naar een 
negende plaats.

Waar stijgers zijn, zijn ook dalers. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor Duitsland. Het aantal investerings projecten van onze 
oosterburen nam met 9 stuks af tot 13. Duitsland daalde 
hiermee van een gedeelde vierde positie op de ranglijst  
van investeerders in 2016 naar een achtste plek in 2017. 
Ook landen als Canada, België en Frankrijk moesten terrein 
prijsgeven. Het laatste land duikelde zelfs uit de top15. 
Deze terugval is mogelijk een gevolg van een stagnerende 
Franse economie in 2016. Het effect daarvan liet zich een 
jaar later voelen.

Europa is meer in trek, met het Verenigd 
Koninkrijk voorop
De populariteit van Europa als investeringsbestemming nam 
in 2017 verder toe. Het aantal investeringsprojecten groeide 
van 6.041 in 2016 naar 6.653 vorig jaar, een toename van 
10%. Ondanks het gedaalde aantal investeringen in Nederland, 
handhaafde ons land zich op de vierde plaats op de ranglijst 
van populaire Europese investeringslanden. Die ranglijst wordt 
in 2017, net als in 2016, aangevoerd door het Verenigd 
Koninkrijk. Van negatieve Brexiteffecten lijkt vooralsnog 
geen sprake gezien de stijging van het aantal investeringen 
met 5,9% ten opzichte van het voorgaande jaar.  Het aantal 
Duitse investeringen steeg met 5,7%, waarmee Duitsland een 
tweede positie op de ranglijst inneemt.  

Frankrijk nestelde zich stevig op de derde positie van de 
Europese investeringsranglijst. Hoewel dat gelijk is aan  
de positie van afgelopen jaar, was de groei van het aantal 
investeringsprojecten in Frankrijk spectaculair: van 779 naar 
1.019. Dat komt overeen met een stijging van maar liefst 
30,8%. Uit divers onderzoek blijkt dat Frankrijk weer helemaal 
terug is in de gunst van investeerders.
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Perceptie

Bron: 2018 European Attractiveness Survey

Top-5 aantrekkelijkste steden

2017
2018

Parijs

2017
2018

Londen

2017
2018

Berlijn

2017
2018

Frankfurt

2017
2018

Amsterdam

27%

37%

32%

34%

25%

24%

16%

22%

9%

14%

Nadat we in 2017 al een forse stijging (11%) van het 
vertrouwen in het Nederlandse vestigingsklimaat konden 
noteren, neemt dit vertrouwen onder internationale 
investeerders in 2018 verder toe. Van de ondervraagden 
verwacht 52% dat het vestigingsklimaat de komende drie 
jaar aantrekkelijker wordt, een groei van 3% ten opzichte 
van een jaar eerder. De afgelopen acht jaar was alleen in 
2015 het vertrouwen groter. 

Het vertrouwen onder de investeerders die al actief zijn  
in Nederland ligt met 61% een stuk hoger dan onder 
investeerders die nog geen vestiging in ons land hebben 
(38%).  

Nederland scoort ook in Europees opzicht…
De internationale waardering van Nederland als vestigings
land ligt met 52% net boven het Europese gemiddelde van 
50%. De concurrentie komt met name van Frankrijk dat het 
vertrouwen op spectaculaire wijze zag toenemen: van 27% 
vorig jaar naar 55% nu. Mogelijk speelt het nieuwe elan van 
de regering Macron hierbij een positieve rol. Opvallend is dat 
landen als België en het Verenigd Koninkrijk met slechts 30% 
relatief weinig vertrouwen van investeerders krijgen. Tegen 
de achtergrond van de naderende Brexit lijkt dat voor het 
Verenigd Koninkrijk niet onlogisch, maar voor België ontbreekt 
vooralsnog een duidelijke verklaring.

…net als Amsterdam
Amsterdam doet het niet alleen in Nederland goed, maar 
is ook in Europees perspectief een sterk concurrerende 
vestigingsplaats. Op de ranglijst van de meest aantrekkelijke 
steden voor investeerders stijgt onze hoofdstad dit jaar een 
plek, passeert München en belandt op de vijfde positie.  
14% van de ondervraagde investeerders rekent Amsterdam 
tot de meest favoriete vestigingsplaatsen, een flinke groei 
(van +5%) in vergelijking met 2017.

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de ranglijst van 
onder investeerders favoriete Europese steden in 2018 
aangevoerd door Parijs, een jaar eerder nog runner up.  
De Franse hoofdstad steeg fors in de gunst van investeerders 
en verdrong Londen van de eerste plaats. Londen staat 
daarmee dit jaar op plaats twee. Berlijn en Frankfurt zijn net 
als vorig jaar derde respectievelijk vierde. Mogelijk kan dit 
worden gezien als een signaal dat de Brexit effect heeft op 
de aantrekkingskracht van het Verenigd Koninkrijk.

Vertrouwen  
van investeerders  
in Nederland  
groeit door 
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Politieke stabiliteit

Logistieke infrastructuur

Opleidingsniveau
van lokale werknemers

Kwaliteit van leven 91% 91%

77%

84%

76%

78%

81%

77%

Beschikbaarheid en kwaliteit van
research en development

Startupklimaat

Digitale infrastructuur 76% 81%

75%

74%

67%

73%

Sterke punten van het 
Nederlandse vestigingsklimaat

Belastingklimaat

Flexibiliteit van arbeidswetgeving

Vennootschapsbelasting 65% 64%

20172018

58%

64%

50%

62%

Arbeidskosten 41% 45%Als land zijn we toe aan  
een nieuwe positionering.  
We hebben meer hightech 
dan Duitsland. Dat lijkt mij 
iets om onder de aandacht  
te brengen

Het is belangrijk dat Nederlandse 
ondernemers zich spiegelen aan 
grotere internationale spelers. 
Onze taak is dat we Nederlandse 
startups met deze internationale 
spelers in contact brengen

Erik de Heer 
Senior manager Tax,  
EYnovationTM leader bij EY

Prins Constantijn  
van Oranje-Nassau 
Speciaal gezant van 
StartupDelta 

•  lees het volledige interview op pagina 26

Interview startupklimaat

De Nederlandse arbeidskosten vormen voor internationale 
investeerders het grootste struikelblok om activiteiten in ons 
land op te zetten. Dat was in 2017 ook al het geval, maar de 
onvrede op dit punt is zelfs iets toegenomen. Dat geldt 
tevens voor de flexibiliteit van arbeidswetgeving, eveneens 
een verbeterpunt. 

Investeringsbereidheid neemt licht toe
Het gegroeide vertrouwen in Nederland vertaalt zich ook in 
een grotere investeringsbereidheid. Het komende jaar is 
22% van de investeerders van plan om activiteiten in ons 
land te gaan ontwikkelen, 2% meer dan een jaar geleden. 
Van de hier reeds gevestigde ondernemingen verwacht 33% 
het komende jaar een uitbreiding van activiteiten te 
realiseren. Als voorkeurslocatie draait ons land mee in de 
subtop. De grote ons omringende landen (inclusief het 
Verenigd Koninkrijk) doen het net iets beter, terwijl België 
aanzienlijk minder in trek is.

Voor de korte termijn kan ons land vooral investeringen  
in productiebedrijven (24%) tegemoetzien. In navolging  
van het Europese beeld maakt dit type investeringen 
daarmee een geweldige comeback in vergelijking met een 
jaar eerder (+15%). Ook activiteiten op het gebied van sales 
en marketing (20%) en R&D (11%) zijn populair onder 
investeerders. Opvallend is de sterk geslonken animo voor 
logistieke investeringsprojecten, dat halveerde naar 10%. 

Kwaliteit van leven scoort nog altijd
Wanneer wordt gevraagd naar de sterkste punten van het 
Nederlandse vestigingsklimaat scoort ‘kwaliteit van leven’ 
met een eerste plek opnieuw onverminderd hoog. Onze 
infrastructuur op het gebied van transport en logistiek en 
het opleidingsniveau van werknemers mogen eveneens 
rekenen op grote waardering van investeerders, net als de 
politieke stabiliteit in ons land.

Hoewel investeerders onze digitale infrastructuur en het 
klimaat voor startups nog tot de zeven sterkste punten van 
ons vestigingsklimaat rekenen, neemt de waardering 
hiervoor licht af. Ofschoon er nog geen aanleiding is om de 
noodklok te luiden, is duidelijk dat de positieve waardering 
voor onze digitale infrastructuur (76%) een negatieve 
tendens vertoont. Nog altijd is 67% van de investeerders 
goed te spreken over ons klimaat voor startups, maar dit 
percentage lag niet eerder zo laag. Hierbij dienen we wel aan 
te tekenen dat de waardering voor de digitale infrastructuur 
en het klimaat voor startups sterk wordt gedrukt door 
investeerders die (nog) geen activiteiten in ons land 
ontplooien. Onbekend maakt in dit geval ook onbemind.
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Ja
81%

Nee
10%

Geen mening
9%

Behoud Nederland zijn fiscaal 
aantrekkelijke klimaat?

Logistieke sector

Energie sector

Digitale sector, IT 34%

27%

21%

32%

2017

23%

34%

2018

Welke sectoren zorgen de komende 
3-5 jaar voor groei in Nederland?

Interview digitaal vestigingsklimaat

Interessant is ook de vraag welke bedrijfstakken kansrijk  
zijn in de ogen van investeerders die (nog) geen activiteiten 
ontplooien op Nederlands grondgebied. Zij verwachten dat 
met name de energiesector (27%) en de financiële sector 
(25%) zullen bijdragen aan de Nederlandse groei.

Ook voor Europa geldt de digitale sector als grootste aanjager 
van groei. De logistieke sector scoort met een achtste positie 
fors lager, net als de financiële sector die in Europees verband 
niet verder komt dan een vijfde plek. Vanuit Europees 
perspectief gelden na ‘digital’ vooral cleantech en farmacie/
biotechnologie als runners up. Mogelijk dat in het kielzog 
van de komst van het Europees Medicijnagentschap (EMA) 
naar Amsterdam het aantal investeringen in de medisch/
farmaceutische sector en in R&D ook in Nederland een 
toename zal gaan vertonen.

Fiscaal klimaat bezig met flinke opmars 
Ook in 2018 weet ons land de waardering voor het fiscale 
klimaat in het algemeen en voor de vennootschapsbelasting 
in het bijzonder goed vast te houden. Ruim drie op de vijf 
investeerders zien dit als sterke punten. Beide zijn trouwens al 
enkele jaren aan een opmars bezig. Zozeer dat de waardering 
van onze vennootschapsbelasting dit jaar een all time high 
bereikt. Daar zal de voorgenomen verlaging van het maximale 
tarief van deze belasting van 25% naar 21% ongetwijfeld op 
van invloed zijn. 

Het fiscale klimaat in Nederland mag zich verheugen in een 
groeiend vertrouwen van internationale investeerders.  
Maar liefst 81% van de ondervraagden heeft er (veel) 
vertrouwen in dat Nederland haar aantrekkelijke fiscale 
klimaat kan behouden, in vergelijking met 67% in 2017. 
Daarmee bevindt het vertrouwen in het Nederlandse fiscale 
klimaat zich op een recordniveau. Het kabinetsplan voor 
afschaffing van de dividendbelasting zal hierbij mogelijk als 
positieve stimulans hebben gediend.

De vennootschapsbelasting en het fiscale klimaat scoren 
veel hoger bij in ons land gevestigde bedrijven dan bij 
bedrijven die hier geen vestiging hebben. Opvallend is 
verder dat de hoeveelheid investeerders die negatief 
oordeelt over ons fiscale klimaat is gedaald van 25% naar 
10%. Dat geldt niet alleen voor hier gevestigde bedrijven, 
maar ook voor ondernemingen die niet actief zijn op de 
Nederlandse markt.

Digitale sector wordt motor achter groei 
Op middellange termijn (drie tot vijf jaar) wordt de digitale 
sector volgens 34% van de internationale investeerders de 
belangrijkste groeimotor voor de Nederlandse economie. 
Daarmee neemt ‘digital’ de leidende rol over van de sector 
die traditioneel als trekker van onze economie te boek staat:  
logistiek en distributie. De logistieke sector geldt volgens 
27% (vorig jaar nog 34%) van de investeerders als pijler onder 
onze groei, gevolgd door de financiële sector met 21%.  
De groeipotentie van de digitale sector wordt vooral gezien 
door investeerders die al op de Nederlandse markt actief 
zijn (45%).   

De nieuwe privacywetgeving 
GDPR rijdt bedrijven die zich 
bezighouden met big data 
behoorlijk in de wielen.  
Sterker nog: die privacy wet
geving kan haaks staan op de 
regels tegen witwassen

Barend van Doorn 
Partner EY Advisory, 
Digital lead EY Nederland 

Mark Bressers 
Directeur Digitale Economie  
bij het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat

•  lees het volledige interview op pagina 28

We zijn als land klein genoeg 
om nieuwe initiatieven 
snel op te pakken en groot 
genoeg om te zien dat iets 
potentie heeft
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Ondersteun 
MKB

20%

Ondersteun 
hightech sectoren 

en innovatie

28%
Ontwikkel kennis
en vaardigheden

52%

Verlaag 
de arbeidskosten

24%

Hoe blijft Nederland competitief?

Interview BrexitInzetten op hightech en innovatieve bedrijvigheid is volgens 
internationale investeerders overigens niet het exclusieve 
domein van Nederland. Ook Duitsland en Frankrijk oogsten op 
dit gebied de meeste voorstanders; de top3 van Duitsland is 
zelfs identiek aan de Nederlandse. België krijgt als belangrijkste 
advies het verbeteren van het fiscale klimaat, terwijl Frankrijk 
volgens de investeerders meer oog zou kunnen hebben voor 
het midden en kleinbedrijf.

Investeer in onderwijs
Wat moet Nederland anno 2018 doen om op het gebied van 
innovatie een leidende positie te bekleden? Het verbeteren 
van onderwijs en trainingen gericht op nieuwe technologie, 
zegt 40% van de ondervraagde investeerders – ongeveer net 
zoveel als in 2017. Bijna een derde van de ondervraagden 
pleit voor investeringen in de digitale infrastructuur, fors 
meer dan een jaar eerder (18%). Een soortgelijke groei zien 
we bij investeerders die pleiten voor de ontwikkeling van een 
cultuur van groene en sociale innovatie (26%). Investeren  
in de ontwikkeling van ondernemerschap (15%) achten de 
ondervraagden opvallend genoeg veel minder noodzakelijk 
dan een jaar geleden (23%).

18% van de investeerders vindt het van belang dat 
Nederland aan innovatieve bedrijven belastingvoordelen 
toekent. Dit gevoel leeft vooral sterk onder bedrijven  
die geen activiteiten in ons land ontplooien (29%). 

Effect van Brexit
Van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven  
zegt 80% onder invloed van de Brexit niet van plan te zijn 
activiteiten naar andere landen te verplaatsen. 13% van de 
bedrijven die wel overwegen activiteiten over te hevelen, 
hebben Nederland in beeld als land van bestemming.  
Bij 7% van de bedrijven die een verhuizing overwegen, staat 
ons land in het geheel niet op het netvlies.

In ons land gevestigde bedrijven pleiten bovengemiddeld 
vaak voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
enerzijds en investeringen in de infrastructuur en stedelijke 
ontwikkeling anderzijds. Deze thema’s zijn voor hier niet 
gevestigde bedrijven juist van ondergeschikt belang.

Goed onderwijs is basis voor  
digitale aantrekkingskracht 
Om aantrekkelijk te blijven voor investeerders die op zoek 
zijn naar kansen in de digitale economie, zou Nederland 
prioriteit moeten besteden aan onderwijs en training op het 
gebied van nieuwe technologie. Dat vindt 50% van de 
ondervraagde investeerders. Een iets kleinere groep (46%) 
pleit voor investeringen in de digitale infrastructuur, gevolgd 
door 33% die verbeteringen op het gebied van cyberveilig
heid wenselijk acht. Dit is dezelfde top3 als in 2017.

De noodzaak van onderwijs en training van digitaal talent 
wordt extra zwaar gevoeld onder investeerders die actief zijn 
op de Nederlandse markt. Zij pleiten ook boven gemiddeld 
vaak voor verbeteringen van de cyberveiligheid.  
Aan aangepaste regelgeving voor disruptieve technologieën, 
zoals hier niet gevestigde bedrijven graag willen, hebben zij 
juist veel minder behoefte.

R&D trekt investeerders
Welk type activiteiten gaan de komende jaren voor Nederland 
de meeste investeringen aantrekken? Volgens 37% van de 
internationale investeerders is dat op de eerste plaats R&D, 
gevolgd door logistieke activiteiten (30%). Daarmee is de 
top2 identiek aan een jaar eerder. 
 
Een nieuwkomer in de top3 is de hoofdkantoorfunctie 
(25%). De vierde plek wordt ingenomen door internet data
centers (22%). Sales en marketingkantoren (vorig jaar nog 
goed voor een positie in de top3) zakken dit jaar naar een 
vijfde positie. 

Hightech en innovatie moeten Nederland 
concurrerend houden
Voor internationale investeerders is het een uitgemaakte zaak 
wat Nederland moet doen om de buitenlandse concurrentie 
het hoofd te kunnen bieden. Een overweldigende meerderheid 
van 52% van de ondervraagden (in 2017: 38%) adviseert om 
te kiezen voor ondersteuning van hightech en innovatieve 
bedrijvigheid. Op ruime afstand volgen het ontwikkelen  
van kennis en vaardigheden (28%) en het verlagen van de 
arbeidskosten (24%).

We moeten er voor waken 
dat Nederland het braafste 
jongetje van de klas wil zijn. 
Een heldere fiscale horizon 
vanuit de politiek, daar is het 
bedrijfsleven bij gebaat

De EUsubsidies voor R&D in 
het Verenigd Koninkrijk gaan 
verdwijnen. Dat biedt een kans 
voor Nederland om R&Dcenters 
aan te trekken

Caspar Jansen  
Senior manager Indirect Tax, 
Brexit expert bij EY

Jos Kruisman 
Tax director Europe  
& AMEA bij Mexichem 

•  lees het volledige interview op pagina 30 
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Aanbevelingen

Aanbevelingen voor 
een aantrekkelijker 
Nederland
Het vertrouwen in het Nederlandse 
vestigingsklimaat is het afgelopen  
jaar opnieuw gegroeid. Maar liefst 
22% van de respondenten is van  
plan het komende jaar in Nederland 
activiteiten te ontwikkelen. Om deze 
voorgenomen investeringen daad
werkelijk te realiseren, geven we 
hieronder een aantal aanbevelingen 
om de aantrekkelijkheid van het 
Nederlandse investeringsklimaat  
naar een hoger niveau te tillen. 

Internationale handelsrelaties
•   Het grootste aandeel investeerders in Nederland is 

afkomstig uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
en verschillende Aziatische landen. Handelsmissies spelen 
daarbij een cruciale rol. Investeer in goede relaties met 
politieke beslissers en bedrijven in deze landen om de 
handelsbetrekkingen te behouden en te verstevigen. 
 

•   20% van de bedrijven met vestigingen in het Verenigd 
Koninkrijk geeft in het kader van de naderende Brexit aan 
dat zij van plan zijn activiteiten naar andere landen te 
verplaatsen. Bij ruim 13% van deze bedrijven staat Nederland 
op de shortlist als land van mogelijke vestigingslocaties.
Zet specifiek in op het aantrekken van deze bedrijven.  

•   Zorg voor meer bekendheid van het Nederlandse fiscale 
klimaat bij bedrijven die niet in Nederland zijn gevestigd 
door middel van een gecoördineerde aanpak van marketing, 
acquisitie en investor development. 

•   Streef naar een totaalpakket aan fiscale maatregelen  
die het voor investeerders aantrekkelijk maakt zich in 
Nederland te vestigen. Belangrijke elementen van dit 
totaalpakket zijn: vereenvoudiging van het belasting
stelsel, verlaging van het opstaptarief en maximum 
tarief in de vennootschapsbelasting en fiscale incentives 
voor R&D en innovatie activiteiten. 

•   Het hoger onderwijs geldt als kweekvijver voor Nederlands 
toptalent en speelt daarom een essentiële rol bij de 
aantrekkelijkheid van het Nederlandse vestigingsklimaat. 
Richt de pijlen op een betere aansluiting van het onderwijs 
op het bedrijfsleven en zorg voor omgeving waarin 
studenten zich in de brede zin van het woord kunnen 
ontwikkelen (creativiteit, innovatie, etc.).
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Innovatie / Hightech
•   Focus op het aantrekken van R&Dinvesteringen. Het onder

steunen van hightechindustrieën en innovatie is volgens 
investeerders een belangrijke pijler voor Nederland om 
haar concurrentiepositie in de wereldeconomie te behouden.  

•   Hoewel 67% van de investeerders goed te spreken is over 
ons klimaat voor startups, lag dit percentage niet eerder zo 
laag. Zet daarom in op onderwijs en training op het gebied 
van nieuwe technologie – op alle opleidingsniveaus en voor 
alle leeftijden. Stimuleer hierbij creativiteit en innovatie. 
En help Nederlandse startup ondernemers met netwerken 
en zichtbaarheid in het buitenland. 

•   Onbekend maakt onbemind. Positioneer Nederland als een 
sterk merk voor startups en versimpel de fiscale regelingen 
en procedures voor startups. 

(Digitale) Infrastructuur
•   De digitale sector wordt genoemd als de belangrijkste 

groeimotor voor de Nederlandse economie in de komende 
jaren. Investeer in (duurzame) digitale infrastructuur en 
zorg voor stabiele betrouwbare (stroom)voorzieningen.  
En bovenal zorg dat er voldoende talent opgeleid wordt  
en dat er een overheidsklimaat is waarbinnen innovaties 
goed gedijen, en waarin regelgeving, lastendruk en 
incentives een positieve bijdrage leveren. 

•   De promotie van ‘Nederland als logistieke hub binnen Europa’ 
is traditioneel één van de pijlers van het Nederlandse 
vestigingsklimaat. Blijf hierin investeren en ondersteun de 
Nederlandse mainports om de koppositie te behouden. 

•   Transport en distributie neemt een belangrijke tweede 
positie in als het gaat om het creëren van het gemiddeld 
aantal banen per investering. Zorg voor voldoende 
geschikte bouwgrond en beschikbaar personeel (specifiek 
in de regio’s rondom Venlo, Amsterdam en Eindhoven) om 
verdere groei voor deze sector mogelijk te maken. 

•   De toenemende (technologische) innovatie en het sneller 
integreren van deze vernieuwingen vraagt van zowel 
Nederlandse bedrijven als van de overheid een groter 
aanpassingsvermogen. Zorg voor efficiëntere en 
effectievere besluitvorming in ICT en digitale infrastructuur, 
en voor versnelde procedures rondom wet en regelgeving. 
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Interview

Prins Constantijn  
van Oranje-Nassau 
Speciaal gezant van StartupDelta 

Erik de Heer 
Senior manager Tax, 
EYnovationTM leader bij EY

Als land zijn we toe aan een 
nieuwe positionering. We hebben 
meer hightech dan Duitsland. 
Dat lijkt mij iets om onder de 
aandacht te brengen

Het is belangrijk dat Nederlandse 
ondernemers zich spiegelen aan 
grotere internationale spelers. 
Onze taak is dat we Nederlandse 
startups met deze internationale 
spelers in contact brengen

Laat zien hoe 
innovatief tulpen 
eigenlijk zijn
Prins Constantijn van OranjeNassau 
is sinds twee jaar speciaal gezant van 
StartupDelta. Zijn missie is om van 
Nederland het meest aantrekkelijke 
startupland van Europa te maken.  
Of ons land daar voor in zijn ogen 
ondernemend genoeg is, vertelt hij 
aan senior tax manager Erik de Heer 
van EY, tevens leider van EYnovationTM, 
een EY programma speciaal voor 
startups en scaleups.

Prins Constantijn: “Ik merk dat er nu echt momentum is voor 
startups in Nederland. Ik word van alle kanten benaderd 
door mensen die fondsen willen opzetten, die willen investeren. 
Door buitenlanders, maar ook Nederlanders. De komst van 
heel veel nieuwe fondsen, zozeer dat je soms denkt: werk 
eens wat meer samen. Je ziet het aan regio’s die willen 
aanhaken. Je ziet het aan de overheid die wil doorpakken 
als het bijvoorbeeld gaat om valorisatie van kennis. Je ziet 
het aan universiteiten die accepteren dat er een derde taak 
is om naast onderzoek en onderwijs er ook zorg voor te 
dragen dat kennis en uitvindingen hun weg naar de markt 
vinden. De waaromfase heeft duidelijk plaats gemaakt voor 
de vraag hoe pakken we het aan? Dat is heel positief.”

Erik de Heer: “Uit de interviews voor onze Barometer 
Nederlands Vestigingsklimaat blijkt dat 67% positief is over 
ons startupklimaat. Opvallend vind ik dat de waardering bij 
mensen die al in Nederland investeren een stuk hoger is dan 
bij mensen die dat nog niet doen. Zetten wij ons land nog 
onvoldoende op de kaart?”

Prins Constantijn: “Ik herken me in dat beeld. Dat is ook 
een gevolg van het feit dat Nederlanders heel slecht zijn in 
netwerken. Je ziet weinig Nederlanders in de internationale 
netwerken van founders en investeerders. Op de kleinere tech 
events kom je bijna nooit Nederlanders tegen. Dat is echt een 
probleem. De kwaliteit van startups is er wel degelijk en je 
hebt natuurlijk Nederlandse eyecatchers zoals Adyen, Picnic 
of Messagebird, maar dat zijn er nog te weinig. Daarnaast is 
Nederland niet zo’n sterk merk. We komen iedere keer weer 
met onze tulpen en molens. Terwijl die tulpen waanzinnig 
innovatief zijn, hebben wij er samen met de molens en de kaas 
een toeristenmerk van gemaakt, zonder het innovatieve te 
benadrukken. Als land zijn we toe aan een nieuwe positionering. 
We hebben meer hightech dan Duitsland. Dat lijkt mij iets 
om onder de aandacht te brengen.”

Erik de Heer: “In Nederland heerst er nog een tendens van 
klein denken. Wat Nederlandse ondernemers vaak vergeten is 
dat de wereld niet ophoudt bij de grens van Nederland, sterker 
nog, daar begint het pas. Bedrijfjes die een beetje tractie 
maken, de omzet zien groeien en misschien klanten in het 
buitenland krijgen, noemen zichzelf dan al scaleup. Maar op 
het wereldtoneel stellen ze niks voor en zelfs in Europa zijn 
ze vrij klein.” 

Prins Constantijn: “Op zich is dat helemaal niet vreemd, 
want als je een paar miljoen omzet hebt dan doe je het toch 
prima? Ik sprak iemand die nu een miljardenbedrijf heeft die 
zei: waar kan ik het nog aan uitgeven? Aan de andere kant 
zou je willen dat er meer mensen zijn met een grote ambitie, 
want dat zorgt toch voor toekomstige banen.” 

Erik de Heer: “Naar mijn mening mogen Nederlandse onder
nemers veel groter denken. Als startup wil je iets verbeteren 
in de wereld, dan wil je toch ook dat dat zo groot mogelijk 
wordt en dat het zoveel mogelijk mensen bereikt? Het is 
belangrijk dat Nederlandse ondernemers zich spiegelen aan 
grotere internationale spelers. Onze taak is dat we Nederlandse 
startups met deze internationale spelers in contact brengen.”

Prins Constantijn: “Zeker, de wereld wordt nu te veel 
gedomineerd door de platforms en techbedrijven uit de VS. 
Ze hebben ongelofelijk veel invloed op ons leven, op wat we 
lezen, op wat we eten en op wat we kopen.  Het is belangrijk 
dat in de toekomst de grote platforms ook uit Nederland 
komen, en dat vanuit onze normen en waarden de algoritmes 
van de toekomst geschreven worden. De wereld mag wat dat 
betreft best wat Nederlandser worden.”

Een overvloed aan startup initiatieven 

Erik de Heer: “De initiatieven gericht op innovatie schieten 
overal als paddenstoelen uit de grond. We hebben intussen 
ontelbare valleys. Ik vind dat we voor zo’n klein land een 
overvloed aan initiatieven hebben, waardoor die initiatieven 
klein blijven. Het landschap is versplinterd, heeft u wel eens 
gezegd.”

Prins Constantijn: “Zeker waar het overheden aangaat.  
Die nemen met publieke middelen initiatieven die de markt 
blijkbaar niet heeft gezien en verwachten dan dat het op 
lokaal niveau wel gaat gebeuren. Nou is het prima om een 
gebouw te openen en als je dat gratis ter beschikking stelt, 
komen er ook zeker wel bedrijfjes in. Maar of dat gaat leiden 
tot nieuwe doorbraken is nog maar zeer de vraag.”

Erik de Heer: “Wat als we het Nederlandse startupklimaat 
afzetten tegen de rest van de wereld?”

Prins Constantijn: “In Europa behoren we volgens mij bij  
de top. We zijn in mijn overtuiging beter dan Duitsland en  
de Scandinavische landen omdat we op een relatief klein 
oppervlak alles hebben. Goede logistiek, een enorm achter
land, hele goede universiteiten en een leidende ITinfrastructuur 
waarin 5G een cruciale kans voor ons land is. Gezien deze 
gunstige uitgangspositie is het slechts een kwestie van tijd tot 
er weer een paar mooie Nederlandse bedrijven internationaal 
doorbreken. Dit lijkt me een mooie ambitie om gezamenlijk 
naar toe te werken.”
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Mark Bressers 
Directeur Digitale Economie bij het 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Barend van Doorn 
Partner EY Advisory,  
Digital lead EY Nederland

Digitalisering  
gaat ons helpen 
compliant te zijn
Ons vestigingsklimaat staat er goed 
op, maar dat betekent niet dat het af 
is. Volgens Mark Bressers, directeur 
Digitale Economie bij het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat, 
moeten we erin blijven investeren, 
onder andere voor het behoud van 
scaleups. Hij zegt dit in een gesprek 
met Barend van Doorn, partner EY 
Advisory, Digital lead EY Nederland.

Barend van Doorn: “Hoe beoordeel jij ons digitale 
vestigingsklimaat?”

Mark Bressers: “Volgens mij is het zonder meer goed.  
We hebben een uitstekende digitale infrastructuur, mede 
daardoor zijn Nederlanders bijzonder techsavvy en vervult 
ons land een rol als internationaal living lab voor nieuwe, 
innovatieve toepassingen. We zijn klein genoeg om nieuwe 
initiatieven snel op te pakken en groot genoeg om te zien  
dat iets potentie heeft.”

Barend van Doorn: “Ik herken wat je zegt. Nederland is 
volgens mij een prima pilotland voor buitenlandse partijen. 
Heb jij landen op je netvlies die je als voorbeeld beschouwt?”

Mark Bressers: “Kijk je naar de Global Competitive Index 
dan kom je uit bij een land als Singapore, maar dat is een 
heel ander type land. Ik wijs nog maar eens op de triple helix 
in ons polderland, waar overheden, bedrijven en kennis
instellingen snel in staat zijn om gezamenlijk projecten op  
te tuigen. Ik zou niet weten in welk ander land ze dat op  
die manier voor elkaar krijgen.”

Barend van Doorn: “Welke landen gelden wat jou betreft 
als belangrijkste concurrenten voor Nederland om ICT
bedrijvig heid binnen te halen?”

Mark Bressers: “Dan denk ik toch aan Ierland, het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Frankrijk. Overigens 
heb ik helemaal geen aanwijzingen dat we het op bepaalde 
onder delen slechter doen dan die landen. We doen het 
dikwijls juist beter, met name op de punten die ik al noemde. 
Bij het aan trekken van buitenlandse bedrijven geldt ICT als 
een van de belangrijkste.”

Barend van Doorn: “Zoals de digitale infrastructuur. Uit ons 
onderzoek voor de Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 
blijkt dat de waardering voor de digitale infrastructuur licht 
afneemt. Bij mijn klanten merk ik daar echter niets van en 
zelf zie ik evenmin indicaties die daarop wijzen. Hoe zie jij dat?”

Mark Bressers: “Ik zie die indicaties ook niet. Op de ver schil
lende ranglijstjes staan we met onze digitale infrastructuur 
overal al op de eerste plaats, dus veel beter kan het niet.  
Het kan zijn dat de onderlinge verschillen wat kleiner worden. 
Dat is dan eens te meer een reden om te blijven investeren in 
connectiviteit en de digitale infrastructuur.” 

Barend van Doorn: “In Nederland groeit de mediasector als 
kool en loopt internationaal voorop. Voorheen hadden we 
grote sectoruitgeverijen, als Reed Elsevier en Wolters Kluwer. 
Inmiddels zijn dat al helemaal geen Nederlandse bedrijven 
meer. Hoe kunnen wij voorkomen dat onze innovatieve 
bedrijven zoals Adyen en Booking.com ook de benen nemen 
naar het buitenland?”

Mark Bressers: “Voor veel van deze digitale bedrijvigheid 
geldt: the winner takes it all. Cruciaal voor deze bedrijven  
is dat ze snel vaart kunnen maken en opschalen. Dan moet  
je ze dus voldoende toegang tot kapitaal en netwerken van 
inves teer ders kunnen bieden. Heel belangrijk is ook dat ze de 
juiste werknemers kunnen aantrekken. Dat is een belangrijke 
uitdaging voor Nederland.”

Barend van Doorn: “Dat herken ik heel goed. Voor het 
bemensen van sommige teams van de adviestak van EY 
moeten we echt de grens over omdat we het talent met de 
juiste competenties hier niet vinden. Een ander punt van 
zorg is regelgeving. De nieuwe privacywetgeving GDPR rijdt 
bedrijven die zich bezighouden met big data behoorlijk in de 
wielen. Sterker nog: die privacy wetgeving kan haaks staan 
op de regels tegen witwassen. In mijn praktijk zie ik bedrijven 
daar mee worstelen. Hoe kan de overheid de BV Nederland 
hier de helpende hand bieden?”

Mark Bressers: “Specifiek voor de AVG zijn er diverse 
onder  steu ningstools ontwikkeld zoals de AVGregelhulp. 
Daarnaast zie ik dat veel brancheorganisaties goed werk 

verrichten bij de ondersteuning van hun achterban.  
Los hiervan is het natuurlijk zo dat ook een nieuwe digitale 
wereld vraagt om nieuwe regelgeving. Dat is onze uitdaging. 
Qua regulering is de digitale transitie een buitengewoon 
complexe zaak. Want je wilt publieke belangen kunnen 
blijven borgen, zonder dat innovatie op slot wordt gezet.  
Dat vraagt om innovatieve regelgeving en experimenteer
ruimte.” 

Barend van Doorn: “Door de toenemende regelgeving is er 
een noodzaak o.a. bij banken om de complianceafdelingen 
fors te laten groeien om alle regelgeving te kunnen voldoen, 
dat kan toch ook niet de bedoeling zijn?”

Mark Bressers: “Daarom moeten we ook bereid zijn om 
sommige regels op te heffen en te streven naar Europese 
harmonisering. Bovendien biedt digitalisering ook kansen 
om juist beter com pliant te zijn aan complexe wet en 
regelgeving. Bijvoorbeeld door data te delen en gebruik te 
maken van artificial intelligence.”

Barend van Doorn: “Hoe kunnen wij de overheid helpen?”

Mark Bressers: “We zijn verschillende initiatieven op het 
gebied van digitalisering gestart, zoals het strategisch 
aanvals plan The Netherlands: Digital Gateway to Europe. 
Daarnaast lopen er vanuit het Topteam ICT meerdere 
publiekprivate samen werkingsprojecten op het terrein  
van Kennis en innovatie. Wij nodigen zoveel mogelijk 
geïnteresseerde partijen uit om hieraan mee te doen.”

Barend van Doorn: “Die handschoen pakken wij vanzelf
sprekend graag op.”

De nieuwe privacywetgeving 
GDPR rijdt bedrijven die zich 
bezighouden met big data 
behoorlijk in de wielen.  
Sterker nog: die privacy wet
geving kan haaks staan op  
de regels tegen witwassen

We zijn als land klein genoeg 
om nieuwe initiatieven snel op 
te pakken en groot genoeg om  
te zien dat iets potentie heeft
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Interview

Jos Kruisman 
Tax director Europe  
& AMEA bij Mexichem 

Caspar Jansen  
Senior manager Indirect Tax,  
Brexit expert bij EY

De druk ligt volledig 
bij het Verenigd 
Koninkrijk
De Brexit biedt ons land volop 
kansen. Dat zijn Jos Kruisman, 
tax director Europe & AMEA bij 
Mexichem, en Caspar Jansen, senior 
manager tax en Brexit expert van  
EY wel met elkaar eens. Maar dan 
moet Nederland in fiscaal opzicht 
niet het braafste jongetje van de  
klas willen zijn, stelt Kruisman.

Caspar Jansen: “Hoe kijk jij als tax director aan tegen  
de fiscale maatregelen van het kabinet om ons vestigings
klimaat aantrekkelijk te houden?”

Jos Kruisman: “Het afschaffen van de dividendbelasting is 
mooi, maar de vraag is hoe je je verder wilt profileren. Je kunt 
de tarieven wel blijven verlagen, maar is dat budgettair wel 
zinvol? Het is mooi dat het hoofdkantoor van Unilever nu 
volledig in Rotterdam zit, maar dat is toch vooral symbolisch. 
Heel veel werkgelegenheid is daar niet mee gemoeid. Als we 
nou met één maatregel vijftien hoofdkantoren kunnen binnen
halen met duizenden banen, dan gaat het hard. Als ik naar 
ons eigen hoofdkantoor kijk, wij zitten hier maar met tachtig 
tot negentig man. Dus of af en toe een nieuw hoofdkantoor 
het verschil gaat maken…”

Caspar Jansen: “Hoe meer hoofdkantoren hoe beter. 
Maar ik denk dat het zeker zo interessant is om meer 
operationele activiteiten naar Nederland te halen.  
De maakindustrie is misschien lastiger vanwege de relatief 
hoge lonen, maar kijk naar de distributieactiviteiten.  
Ik denk dat we er vanwege de Brexit vol op moeten inzetten 
om zoveel mogelijk EUhub functies vanuit het Verenigd 
Koninkrijk naar Nederland te halen. Daarnaast is er een 
hoop met Europese subsidies gesponsorde R&D in het 

Verenigd Koninkrijk. Die EUsubsidies gaan verdwijnen.  
Dat biedt een kans voor Nederland om R&Dcenters aan  
te trekken.”

Jos Kruisman: “Nog even over de fiscaliteit: op sommige 
Europese fiscale regelingen, neem het beoogde voorstel 
voor de renteaftrek (tot 30% EBITDA), hierbij mag je uit
zonderingen of versoepelingen toepassen en veel landen 
doen dat, maar Nederland kiest daar vooralsnog niet voor. 
We moeten er wat dat betreft wel voor waken dat Nederland 
niet het braafste jongetje van de klas wil zijn. Een heldere 
fiscale horizon vanuit de politiek, daar is het bedrijfsleven  
bij gebaat.”

Caspar Jansen: “Gelukkig is onze infrastructuur beter  
dan waar dan ook. We hebben de Rotterdamse haven en 
Schiphol. Iedereen spreekt hier vloeiend Engels en is relatief 
hoogopgeleid.” 

Jos Kruisman: “Dat klopt, maar de files worden langer en 
Schiphol zit aan zijn plafond. Er is sprake van krapte op de 
arbeidsmarkt en je kunt hier mooi wonen, maar dan moet  
je wel eerst een huis kunnen vinden. We zijn blij met de 
groeiende economie, maar die heeft ook een keerzijde.  
En soms moet je gewoon een beetje geluk hebben, zoals 
met de komst van de Europese Medicijn Autoriteit (EMA). 
Dat zet zoden aan de dijk.” 

Caspar Jansen: “Veel bedrijven die nu nog in het Verenigd 
Koninkrijk tegen de EMA aanschurken, zullen voor een 
belangrijk deel naar Nederland verhuizen omdat ze dan 
dicht bij de EMA zitten, waar toch de beslissingen worden 
genomen. Tevens hebben ze dan meteen een EUvestiging. 
Dat is weer belangrijk om vergunningen te krijgen die nodig 
zijn om goederen op de EUmarkt af te mogen zetten.”

Jos Kruisman: “Je ziet ook bedrijven in het Verenigd Koninkrijk 
die EUrechten veiligstellen zonder de hele business naar  
de EU te verplaatsen. Het lijkt veelal voldoende om een paar 
mensen naar de EU te sturen om die rechten te managen, 
meer ook niet.”

Caspar Jansen: “Een van de bedreigingen die ik zie is dat we 
in de EU met bijna dertig landen moet onderhandelen voordat 
we tot beslissingen komen. Het Verenigd Koninkrijk heeft 
daar straks natuurlijk geen last meer van. Dat kan volledig 
zijn eigen koers varen en dus sneller schakelen. Dat zou  
een langetermijnvoordeel voor het Verenigd Koningrijk 
kunnen zijn.” 

Jos Kruisman: “Het voordeel dat de EU heeft, is dat men in 
het Verenigd Koninkrijk nog behoorlijk met elkaar overhoop 
ligt. De druk ligt vooralsnog volledig daar, hetgeen niet 
ongunstig voor de EU hoeft uit te pakken, maar de end game 
moet natuurlijk nog beginnen. Het blijft een interessant spel 
met vooralsnog een onzekere uitkomst.”

Caspar Jansen: “Met name de Oost en ZuidEuropese landen 
willen volledig hardball spelen. Zij zitten anders in de wedstrijd 
dan landen als Nederland en Duitsland. Er zit veel verscheiden
heid in de belangen van de EUlidstaten, dus het zal het 
Verenigd Koninkrijk niet makkelijk worden gemaakt. Als een 
voorstel de EU niet zint, dan wordt het Verenigd Koninkrijk 
gewoon teruggestuurd naar de tekentafel. Kun je trouwens 
iets zeggen over de gevolgen van de Brexit voor jouw bedrijf?” 

Jos Kruisman: “Wij brengen de implicaties nu in kaart, en 
zullen ons moeten voorbereiden op een uiteindelijke exit van 
het Verenigd Koninkrijk. Daarbij valt te denken aan maat
regelen ten aanzien van douaneformaliteiten, zoals het 
aanvragen van een Authorised Economic Operator (AEO) 
status. Daarnaast kijken we naar de mogelijk implicaties  
van custom duties. Dit laatste is echter nog niet helder, en 
daarmee blijft het een beetje een glazen bol.”

We moeten er voor waken  
dat Nederland het braafste 
jongetje van de klas wil zijn.  
Een heldere fiscale horizon 
vanuit de politiek, daar is het 
bedrijfsleven bij gebaat

De EUsubsidies voor R&D  
in het Verenigd Koninkrijk  
gaan verdwijnen. Dat biedt  
een kans voor Nederland om 
R&Dcenters aan te trekken

30 31

www.ey.nl/vestigingsklimaat



EY Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018 EY Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2018

7

Methodologie

1   De Global Location Trendsdatabase sluit de volgende activiteiten uit:
  Fusies en overnames of joint ventures (tenzij ze resulteren in uitbreiding met nieuwe faciliteiten);
  Licentieovereenkomsten;
  Retail en leisure activiteiten (tenzij ten minste 100 nieuwe banen voor een afzonderlijk project 
worden aangekondigd), hotels en vastgoedinvesteringen;

  Investeringen in nutsvoorzieningen en infrastructuur, waaronder telecommunicatie netwerken, 
vliegvelden en havens;

  Extractieactiviteiten (mineralen, ertsen en brandstoffen);
  Portfolioinvesteringen;
  Vervangingsinvesteringen van productiefaciliteiten;
  Vertegenwoordigingen van afzonderlijke landen (ambassades, consulaten en andere overheids  
instanties die één land vertegenwoordigen), met uitzondering van handelsagentschappen, 
bureaus voor toerisme en instanties voor investeringsbevordering.

De Barometer Nederlands Vestigingsklimaat 2018 is 
gebaseerd op twee belangrijke bronnen: 

1.  De werkelijke aantrekkelijkheid van Nederland 
voor buitenlandse investeerders

De beoordeling van de directe buitenlandse investeringen 
(Foreign Direct Investments, FDI) in Europa is gebaseerd op 
een analyse van de Global Location Trends database, die  
EY en IBMPlant Location International (PLI) samen hebben 
ontwikkeld. In deze data base worden FDIprojecten 
opgenomen die hebben geleid tot nieuwe faciliteiten en 
nieuwe banen. Door portfolioinvesteringen en fusies en 
overnames uit te sluiten, geeft deze database een reëel 
beeld van investeringen door buitenlandse bedrijven in 
productie en servicefaciliteiten in heel Europa.

Onze cijfers geven inzicht in investeringen in fysieke 
activa. Deze gegevens bieden waardevolle inzichten met 
betrekking tot:

•  De sectoren en bedrijfsactiviteiten waarin wordt  
geïnves teerd;

•  De locatie van projecten;
•   De herkomst van de investeringen;
•  De omvang van de investeringen (in het aantal gecreëerde 

banen).

De Global Location Trends database1 registreert wereldwijd 
daadwerkelijke grensoverschrijdende investerings projecten. 
Deze unieke tool is ontwikkeld door IBMPLI en wordt sinds 
2017 samen met EY verder onderhouden. De database 
geldt in brede kring als de meest representatieve bron met 
gegevens over grensoverschrijdende investerings projecten 
en trends. 

De database biedt informatie over aankondigingen van 
investeringen en het aantal gecreëerde banen.  
Projecten worden geïdentificeerd door het dagelijks monitoren 
en analyseren van meer dan 10.000 nieuws bronnen, en via 
de verschillende investerings promotieagentschappen (IPA’s) 
in Nederland (zowel de Netherlands Foreign Investment Agency 
(NFIA) als de overige lokale en regionale agentschappen). 

Verschil in methodologie met de Barometer Nederlands 
Vestigingsklimaat 2017
Voorgaande jaren werd het aantal investeringen binnen 
Europa vastgelegd in de European Investment Monitor (EIM) 
database die werd bijgehouden door Oxford Intelligence. 
Ook in deze database werd het aantal grensoverschrijdende 
investeringen en expansies van internationale bedrijven 
geregistreerd. De investeringen in deze database werden 
echter geregistreerd op basis van in de media gepubliceerde 
aankondigingen. 

Met de toevoeging van nietgepubliceerde informatie ver kregen 
via de verschillende investeringspromotieagentschappen 
(IPA’s) zijn wij in staat om in vergelijking met voorgaande 
publicaties dit jaar een vollediger en representatiever beeld 
van de ontwikkelingen op de Nederlandse investeringsmarkt 
weer te geven. Daarnaast hebben wij in de Global Location 
Trends database de beschikking over informatie van het 
aantal gecreëerde banen. 

Doordat wij eveneens de beschikking hebben over de Global 
Location Trends database met investeringen die in 2016 
hebben plaatsgevonden, zijn wij in staat om de jaren 2016 
en 2017 met elkaar te vergelijken. Door de verandering van 
het bronbestand is vergelijking met eerdere jaren vanuit 
methodologisch perspectief echter niet mogelijk. Dit is ook de 
reden dat dit jaar gepubliceerde cijfers over 2016 afwijken 
van de cijfers opgenomen in de Barometer rapportage van 
voorgaand jaar. 
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Herkomst van de ondervraagde bedrijven

Azië

Noord-Amerika

Oceanië

Centraal en 
Oost-Europa

West-Europa

Noord-Europa

39%

2%

2%

19%

28%

9%

Omzet

Meer dan 1,5 miljard €32%

Minder dan 150 miljoen €

38%

30%

150 miljoen tot 1,5 miljard €

33%

30%

21%

9%

7%

Bedrijfssectoren

Industrie,
automotive en 
energiesector

Dienstverlening

Consumenten-
goederen

Telecom en
hightech

Chemie en
farmacie

Functie

Financial director

Marketing and commercial director

C-suite

Anders

38%

28%

23%

11%

2.  De perceptie van buitenlandse investeerders 
over de aantrekkelijkheid van Nederland en 
haar concurrenten

De percepties en verwachtingen van internationale beslissers 
over Nederland als potentieel investeringsland. Deze informatie 
is verkregen door interviews met 206 beslissers van inter
nationale ondernemingen. De interviews vonden plaats tussen 
5 en 21 februari 2018 en zijn uitgevoerd door het CSA
instituut. 61% van de geïnterviewde personen is gevestigd in 
Nederland en de andere 39% is buiten Nederland gevestigd. 

Van de geïnterviewde bedrijven bevindt 60% zich buiten Europa 
(Noord Amerika: 39%, Azië: 19%, Oceanië: 2%). Om zeker te 
stellen dat de geografische afstand tussen de ondervraagden 
en hun vestiging in acht werd genomen, zijn de bedrijven per 
nationaliteit verdeeld in twee groepen:

•  De helft van de beslissers is werkzaam bij dochter onder
nemingen in Nederland en is in Nederland geïnterviewd

•  De andere helft van de beslissers is geïnterviewd in het 
land van herkomst.

In totaal zijn 502 internationale beslissers gevraagd naar hun 
mening over de aantrekkelijkheid van Europa.
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