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aan JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

Vlaamse bedrijven - Buitenlandse participaties
In april 2019 gingen nieuwe regels in met betrekking tot de screening van buitenlandse
investeringen in strategische sectoren in de Europese Unie. Binnen dat kader moeten
lidstaten elkaar en de Europese Commissie op de hoogte houden van de investeringen
van derde landen in hun strategische sectoren. Bepaalde informatie moet gedeeld
worden op verzoek van een andere lidstaat of de Commissie. Ook kan die laatste
adviezen uitbrengen bij investeringen waarvan ze vermoedt dat ze een impact kunnen
hebben op de veiligheid of openbare orde in één of meerdere lidstaten, of op Europese
programma’s.
In mei 2018 werd er door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de
Vlaamse overheid al een studie gepresenteerd over “buitenlandse zeggenschap in de
Vlaamse economie”. Uit de studie bleek een kleine, maar belangrijke groep van Vlaamse
bedrijven in buitenlandse handen te zijn. Slechts 1,4% van de toen meer dan 520.000
Vlaamse
btw-plichtige
ondernemingen
had
één
of
meerdere
buitenlandse
aandeelhouders. Na een verdere selectie kwam de studie tot de conclusie dat 4111
ondernemingen in Vlaanderen onder buitenlands zeggenschap vallen (0,8% van alle
toenmalige Vlaamse bedrijven). Die 0,8% van de bedrijven was echter wel
verantwoordelijk voor meer dan 30% van de toegevoegde waarde van de niet-financiële
economie in Vlaanderen. Ook was bijna 40% van de loontrekkende werkgelegenheid in
de Vlaamse industrie afhankelijk van ondernemingen onder buitenlands zeggenschap.
De chemische en farmaceutische industrie zijn bijna volledig in buitenlandse handen.
Bovendien blijkt dat hoe hoogtechnologischer het bedrijf, hoe meer uitgesproken de
buitenlandse zeggenschap.
1.

Werden er al vragen gesteld door andere lidstaten of de Europese Commissie met
betrekking tot buitenlandse investeringen in Vlaamse bedrijven? Zo ja, om welke
investeringen in welke bedrijven ging het?

2.

Werden er al adviezen uitgebracht door de Europese Commissie bij investeringen in
Vlaamse bedrijven waarbij de Commissie vermoedde dat ze een impact zouden
kunnen hebben op de veiligheid of openbare orde in één of meerdere lidstaten? Zo
ja, om welke adviezen bij welke investeringen en bedrijven ging het?

3.

Heeft de minister-president er kennis van of er zich sinds de publicatie van de
screening van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie aanzienlijke

verschuivingen voorgedaan hebben inzake buitenlandse participaties in Vlaamse
bedrijven?

4.

a)

Zo ja, welke verschuivingen?

b)

Wordt het aandeel buitenlandse participaties in Vlaamse bedrijven
permanent/regelmatig gemonitord? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom
niet en acht de minister-president het technisch haalbaar en/of wenselijk om dit
op permanente en/of regelmatige basis te monitoren?

c)

Als de minister een regelmatige monitoring van het aandeel buitenlandse
participaties in Vlaamse bedrijven niet haalbaar acht, zal hij dan aan zijn collegaminister van Economie vragen nogmaals een dergelijke screening door het
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie te gelasten? Zo niet, waarom
niet?

Er werd ten tijde van de screening gewag gemaakt van een groeiende invloed van
China.
a)

Is deze onderhand toegenomen?

b)

Waarop baseert de minister-president zich bij zijn antwoord?

c)

Als het aandeel Chinese participaties in de Vlaamse bedrijven is toegenomen, in
welke sectoren deden zich dan de voornaamste stijgingen voor en wat is de
reactie van de minister-president hierop? Ziet hij dit als een bedreiging?

JAN JAMBON
MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

ANTWOORD

op vraag nr. 389 van 18 juni 2021
van JOHAN DECKMYN

1. Neen, er werden nog geen vragen gesteld.
2. Neen, er werden nog geen adviezen uitgebracht.
3.

a) De studie van het Departement EWI werd niet meer herhaald sinds de initiële
publicatie in 2018.
Mogelijke verschuivingen binnen het volledig ecosysteem van Vlaamse bedrijven
met een buitenlands zeggenschap worden tot op heden niet op systematische
wijze opgevolgd. De verzameling van buitenlandse bedrijven, actief in Vlaanderen,
wordt voor de meeste landen van herkomst eerder in het kader van concrete
operationele acties in het vizier genomen. Zo monitort FIT systematisch en
voortdurend nieuwe directe investeringen die worden uitgevoerd door
buitenlandse bedrijven, of door ondernemingen actief in het Vlaamse Gewest met
50% of meer buitenlands aandeelhouderschap.
b) Op dit moment wordt het aandeel buitenlandse participaties in Vlaamse bedrijven
niet permanent gemonitord, aangezien dit nog een (deels) manuele en dus
tijdrovende oefening is.
Bij FIT worden Vlaamse bedrijven van buitenlandse herkomst alvast operationeel
opgevolgd:
 door eigen opzoekingen en het eigen CRM systeem, en
 door raadpleging van externe databronnen.
c) STORE is momenteel bezig met een studie om de strategische waardeketens en
sectoren voor Vlaanderen in kaart te brengen. Het lijkt me nuttiger om de
resultaten van deze studie af te wachten en op deze resultaten verder te bouwen
voor een eventuele opvolgstudie over buitenlands zeggenschap.

4.

a) Aangezien de EWI-studie een eenmalige oefening was, zijn er geen
vergelijkingspunten. Wel kunnen we ons voor het antwoord op deze vraag
baseren op gegevens van FIT. Deze gegevens zijn methodologisch verschillend
van die van de EWI-studie en kunnen dus onderling niet vergeleken worden.
FIT stelt vast dat in 2021 (op basis van beschikbare cijfers van 2019/2020) 99
ondernemingen uit de niet-financiële economie voor minstens 50% in handen zijn
van een Chinese eigenaar. In 2018 (op basis van beschikbare cijfers van 2017)
was er sprake van 73 bedrijven met een Chinese eigenaar. Er is dus sprake van
een toename in het aantal bedrijven met Chinese meerderheidsaandeelhouders.
b) Deze cijfers zijn gebaseerd op de beschikbare data van 2017 en 2019/2020 zoals
hierboven beschreven.
c) Gebaseerd op de cijfers van FIT met betrekking tot Vlaamse bedrijven met een
Chinees zeggenschap is er bij de zes grootste sectoren tussen 2017 en 2020

vooral een toename in de categorie ICT & Electronics en Transport Services. Ook
Food & Beverages, Consumer Products, en Machinery & Equipment stijgen,
evenwel minder uitgesproken. Automotive kent een sterke terugval.
Gezien het stijgend belang van China op internationale schaal is het niet onlogisch
dat er ook in Vlaanderen een toename is van economische activiteiten vanwege de
Chinese bedrijven. Dit onderstreept de sterke economische rol die Vlaanderen
speelt op wereldvlak. Dit mag zeker niet louter gezien worden als een bedreiging;
het is belangrijk voor Vlaanderen om, in een bredere Europese context, vooral in
te zetten op mogelijke opportuniteiten die zich in de relaties met China aandienen.

