Achtergrondinformatie

Resolutie 98
“We richten binnen de Europese Unie een screeningsmechanisme op van
buitenlandse directe investeringen in kritische infrastructuur.”

SCREENING VAN BUITENLANDSE INVESTERINGEN
De investeringsregelingen bij ons behoren tot één van de meest open van de hele wereld, en dat
moet ook zo blijven. Buitenlandse investeringen in ons land zorgen voor aanzienlijke welvaart,
innovatie en jobs. Samen zijn ze goed voor zo’n 216% van het BBP, waarmee België op 14de plaats
wereldwijd staat. Toch kunnen we echter niet negeren dat bepaalde buitenlandse overnames van
strategische sectoren onze eigen belangen kunnen schaden en mogelijk onze veiligheid in het
gedrang kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan een overname van de energiedistributiesector, wat
een buitenlandse mogendheid in staat kan stellen om onze energievoorziening volledig stil te leggen.
Terwijl andere economische grootmachten hun strategische sectoren compleet afschermen van
buitenlandse investeringen, ontbreekt er zelfs enige vorm van screening in België.
Het kan niet de bedoeling zijn dat we zulke screening misbruiken om een protectionistisch beleid te
voeren, waarbij we eender welke buitenlandse investering naar wil kunnen tegenhouden. Dit
mechanisme moet voorbehouden blijven voor overnames in strategische bedrijfstakken,
infrastructuur en belangrijke technologieën van de toekomst, of andere activa die belangrijk zijn voor
de veiligheid en de bescherming van de toegang hiertoe. Daarnaast betekent een doorgedreven
screening ook niet dat we deze strategische sectoren helemaal afschermen van alle buitenlandse
investeringen. Het betekent simpelweg dat we zulke investeringen grondig bekijken en ingrijpen
waar nodig. Dit gebeurt op een case by case basis.
Binnen de EU zijn er momenteel slechts 12 lidstaten een screeningmechanisme voor buitenlandse
investeringen in strategische sectoren, met zeer verschillende criteria. Een Europese eengemaakte
markt heeft echter ook één coherent beleid voor buitenlandse investeringen nodig. Door samen te
werken op Europees niveau krijgen we bovendien een duidelijk overzicht van de info die een andere
grootmacht mogelijk bezit. De Europese Commissie lanceerde onlangs nog een concreet voorstel
voor procedure waarbij alle lidstaten verplicht zo’n screeningsmechanisme invoeren. Info over de
gescreende investeringen worden dan gedeeld met de Europese Commissie en andere lidstaten. De
lidstaten mogen dan bijkomende commentaren leveren en de Commissie kan een aanbeveling
uitvaardigen.
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