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In 2016 namen terroristen ons land – en onze 
waarden – in het vizier. Beslisten de Britten uit 
de EU te stappen. En verkozen de Amerikanen 
Donald Trump als president van de machtigste 
natie ter wereld. Die gebeurtenissen verander-
den onze geschiedenis, onze kijk en onze 
toekomst. 

In de huidige tijden van verandering moeten we 
evoluties omarmen en vooruitgang stuwen. Hoe? 
Door meer dan ooit te verbinden en te verenigen. 
Dat doet het VBO niet alleen binnen zijn eigen 
leden-sectorfederaties, maar ook daarbuiten. 
Grenzen verleggen, kijken ‘across Borders’, zoals 
op het VBO-Forum ‘Innovation across Borders’, 
waar we innovatieve bruggen bouwden tussen 
bedrijven, sectoren en landen.

Verbinden betekent vooruitgaan. Als bevoorrechte 
vertegenwoordiger van meer dan 50.000 onderne-
mingen helpt het VBO ondernemingen vooruit-
gang te boeken door drie cruciale thema’s op de 
(politieke) agenda te zetten: de hervorming van de 
vennootschapsbelasting, het mobiliteitsvraagstuk 
en het energiebeleid. Cruciaal voor onze welvaart, 
want de ondernemingen zijn de kern van onze 
economie. De stuwkracht achter onze welvaart. 
Ze vormen de bouwstenen van onze maatschappij. 

VERBINDEN 
IS VOORUITGAAN

Ook voor thema’s zoals cyber security, sociaal 
overleg en Corporate Social Responsibility nemen 
het VBO en zijn leden hun verantwoordelijkheid. 
Met slechts één doel in gedachten: het draagvlak 
voor ondernemers en bedrijven duurzaam 
versterken. 

In 2017 gaan we op hetzelfde elan voort en staan 
we open voor nog meer verbondenheid. Het VBO 
roept de ondernemingen op om hun stem te laten 
gelden. Als u samen met ons en onze federaties 
aan een welvarende toekomst wil bouwen, laat u 
dan horen. 

Laat u inspireren door de thema’s op de volgende 
pagina’s. Thema’s waarmee het VBO in 2016 het 
verschil maakte en waarop het, samen met u, ook 
in 2017 wil voortbouwen. 

Pieter Timmermans
Gedelegeerd bestuurder

Michèle Sioen
Voorzitster

VOORWOORD
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FIRST THINGS FIRST | HERFST 2016
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INNOVATIE
MINDER GRENZEN, MEER KANSEN

INNOVATIE IS CRUCIAAL 
VOOR COMPETITIVITEIT 
EN WELVAART 

20 SEPTEMBER 2016
Op het VBO-Forum draait 
alles rond innovatie, meer 
bepaald innovatie over 
grenzen heen (‘Innovation 
across Borders’). Die insteek 
is allesbehalve willekeurig 
gekozen. De meest succes-
volle innovatieprojecten 
komen immers tot stand 
over grenzen heen, of die
 nu sectoraal, cultureel of 
geografisch van aard zijn. 
Van de bevraagde onder-
nemingen innoveert al 
60% samen met derden, 
maar er is nog ruimte 
voor verbetering. 

www.innovationforum.be

www.vbo.be/publicaties

Innovatie biedt 
oplossingen voor de 
grote uitdagingen 
van onze samenleving

Met het VBO-Forum 2016 en het 
‘innovatie’-nummer van REFLECT 
toont het VBO aan de hand van 
sprekende innovatie cases waar 
de kansen liggen en welke maat-
regelen België kan nemen om 
door te groeien tot een 
innovatie leider in Europa.

1. INNOVATIE 
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2. VENNOOTSCHAPSBELASTING

VENNOOTSCHAPSBELASTING 
MODERNISEREN, VEREENVOU-
DIGEN EN VERLAGEN

30 AUGUSTUS 2016
Het VBO werkt een door alle bedrijfs-
 s ectoren gedragen plan uit om de ven-
nootschapsbelasting te moderniseren, te 
vereenvoudigen en te verlagen. Het plan 
steunt op drie strategische uitgangspunten:

•  een drastische vereenvoudiging die alle 
ondernemingen (de kleine ondernemin-
gen in het bijzonder) ten goede komt;

•  een substantiële verlaging van het  
nominaal tarief naar 24% en indien  
mogelijk naar een nog lager tarief;

•  een budgettair neutrale aanpak via  
compenserende maatregelen die  
geen economische ‘collateral damage’  
veroorzaken. Binnen die visie is het VBO 
geen voorstander van een meerwaarde-  
of vermogenswinstbelasting, noch van 
maatregelen die innovatieve of export-
gerichte sectoren onaanvaardbaar 
zouden treffen.

Het VBO volgt de hervorming van de 
vennootschapsbelasting op de voet. 
Het houdt ook de vinger aan de pols 
wat betreft de uitvoering van het 
‘Base Erosion and Profit Shifting’-
actieplan (BEPS) en het ontwerp van 
harmonisering van de belastbare 
grondslag (CCTB) van de Europese 
Commissie.

Het VBO is voorstander  
van een substantiële 
verlaging van de 
vennootschapsbelasting, 
liever vandaag  
dan morgen

6



SOCIALE PARTNERS 
BLIJVEN AAN ZET ONDANKS 
MOEILIJKE TIJDEN

14 SEPTEMBER 2016
De sociale partners gaan uit elkaar 
zonder akkoord over de wetsontwer-
pen ‘wendbaar werkbaar werk’ en 
de ‘hervorming van de loonnorm-
wet’ (de zgn. wet 96). Toch hebben 
alle partijen de wil om opnieuw rond 
de tafel te gaan zitten en samen op-
lossingen te zoeken. De sociale part-
ners ontmoeten elkaar meermaals in 
het najaar om een concrete aanpak 
en werkschema af te spreken die 
(hopelijk) zullen leiden tot een nieuw 
loonakkoord (IPA) voor 2017-2018.  
Er staat veel op het spel: de geloof-
waardigheid van de sociale partners, 

de loonevolutie en de manier waarop 
ingrijpende maatschappelijke thema’s 
(digitalisering, absenteïsme …) zullen 
worden aangepakt. Het VBO onder-
streept de rol en het belang van het 
sociaal overleg en hoopt dat 2017 
een jaar wordt waarin de Groep van 
10 samen akkoorden kan sluiten. 

De Groep van 10 samen 
voor gesprekken over loon- 
en arbeidsvoorwaarden!

3. SOCIAAL OVERLEG

Groep van 10 v.l.n.r.: (bovenste foto) Marie-Hélène Ska (CSC), Marc Leemans (ACV),  
Rudy De Leeuw (ABVV), Marc Goblet (FGTB), Mario Coppens (ACLVB), 

(onderste foto) Philippe Godfroid (UCM), Bart Buysse (VBO), Michèle Sioen (VBO),  
Pieter Timmermans (VBO), Karel Van Eetvelt (UNIZO), Sonja De Becker (Agrofront)
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INTERNATIONALE HANDEL 
CRUCIAAL VOOR DE BELGISCHE 
ECONOMIE

29 OKTOBER 2016
 Wallonië en Brussel geven, na een 
bedenkelijk schouwspel, de fede-
rale regering groen licht om CETA 
(handelsverdrag tussen Europa en 
Canada) te ondertekenen. De Vlaamse 
regering had eerder al groen licht 
gegeven. Het VBO is tevreden met 
de beslissing die er komt na weken 
van onduidelijkheid – een zware op-
doffer voor de geloofwaardigheid van 
ons land. Het sluiten van dit handels-
verdrag met Canada, maar ook met 
andere partners, zoals de VS (TTIP), 
Japan enz., is van cruciaal belang voor 
België en zijn open economie, die 
voor meer dan 80% afhankelijk is van 
export. Handelsakkoorden hebben 
bovendien een positieve invloed op 
de economische groei en de creatie 
en het behoud van werkgelegen-
heid. Het VBO beschouwt dergelijke 
vrijhandelsakkoorden als een meer-

waarde voor onze Belgische econo-
mie en blijft daarom onverminderd 
inzetten op correcte informatie rond 
deze dossiers. De vraag is evenwel 
of de nieuwe Amerikaanse regering, 
o.l.v. president Trump, de TTIP-on-
derhandelingen zal voortzetten. 

Het VBO pleit voor 
het sluiten van 
handelsverdragen en 
rekent op een snelle 
ratificatie van CETA door 
alle parlementen

4. INTERNATIONALE HANDEL
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24 NOVEMBER 2016
De raad van bestuur van het VBO 
legt de krachtlijnen vast van de 
‘Energievisie 2030/2035’. Er is 
immers nood aan een stabiel kader 
voor de actoren van het energiestel-
sel (producenten, verbruikers, netbe-
heerders, aggregatoren …), om zo 
de hoge onzekerheid en de grote 
risico’s, gelinkt aan het Belgische 
energielandschap, weg te nemen. 
Het VBO streeft ernaar om de be-
voorradingszekerheid te garanderen, 
onze milieuverbintenissen op het 
vlak van de uitstoot van schadelijke 
gassen (broeikasgas en luchtveront-
reinigende stoffen) na te komen. En 
dat alles zo kostenefficiënt mogelijk. 
Om stabiliteit te creëren en de acti-
vering van de visie zeker te stellen, 
moet het plan worden gedragen 
door alle regeringen van ons land 
en de stakeholders.

België heeft nood 
aan een holistische 
en allesomvattende 
energievisie, gedragen 
door alle regeringen

OP NAAR EEN DUIDELIJKE 
POLITIEKE ENERGIEKOERS

5. ENERGIEVISIE
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www.vbo.be/publicaties

ONTWAR DE BELGISCHE 
MOBILITEITSKNOOP

1 MAART 2016
Het VBO lanceert een masterplan 
‘Mobiliteit in België’. De Belgische 
steden behoren op het vlak van 
verkeer tot de meest overbelaste 
in Europa, wat een impact heeft op 
ons bbp, op onze levenskwaliteit en 
op onze economische aantrekkings-
kracht. Het VBO wil de mobiliteits-
knoop ontwarren en ontwikkelt een 
mobiliteitsplan met de focus op drie 
doelstellingen: een goede bereik-
baarheid van bedrijven garanderen, 
tegemoet komen aan de verzuchtin-
gen van de burgers, en een bijdra-
ge leveren aan het milieu, de levens-
kwaliteit en de volksgezondheid. Zo 
pleit het VBO in de eerste plaats om 
te werken aan de verdere verbetering 
van onze mobiliteitsinfrastructuren 

Lees de VBO-mobiliteitsvisie op 
www.vbo.be/actiedomeinen/
energie-mobiliteit--milieu

en -diensten, met een focus 
op co-modaliteit. In de tweede 
plaats moeten we onze verplaat-
singsgewoonten in vraag stellen 
en veranderen met oplossingen 
zoals telewerk, glijdende werktij-
den en het mobiliteitsbudget.

Het mobiliteitsbudget 
geeft de werknemer de 
keuze tussen verschillende 
mobiliteitsoplossingen

6. MOBILITEIT 7. BREXIT

#12

FIRST THINGS FIRST | WINTER 2017

MOBILITEIT

KLAAR VOOR  

DE REVOLUTIE?

#12
FIRST THINGS FIRST | WINTER 2017

MOBILITEIT
KLAAR VOOR  
DE REVOLUTIE?
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HET VBO GEEFT ANTWOORD 
OP BREXIT-VRAGEN VAN DE 
BELGISCHE BEDRIJFSWERELD 

23 JUNI 2016
De Britten kiezen ervoor om uit de 
Europese Unie te stappen. Sindsdien 
is het VBO lid van de High Level 
Group die de impact van de Brexit 
op onze economie analyseert, en is 
het zich bewust van de ongerustheid 
en eventuele onzekerheden bij de 
werkgevers. Om ondernemingen op-
timaal te informeren, zet het VBO een 
vraag- en antwoordsysteem op, waar 
werkgevers vragen kunnen stellen 
over de gevolgen van de Brexit voor 
hun onderneming. Daarenboven pleit 
het VBO bij de bevoegde instanties 
voor een ordentelijke scheiding en 
een nieuwe duurzame relatie met de 
Britten. Ook roept het de Belgische 
beleidsmakers op om initiatieven te 
nemen om Britse investeringen aan 
te trekken naar ons land. 

Het VBO deelt de 
ongerustheden 
van de Belgische 
bedrijfswereld 
met de High Level 
Group Brexit

7. BREXIT
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www.vbo.be/publicaties

ZONDER ANGST DE 
TOEKOMST TEGEMOET 

22 MAART 2016
België wordt getroffen door barbaarse 
terreurdaden. De tragische gebeurte-
nissen laten diepe sporen na. De bevol-
king werd geraakt, maar ook het imago 
van ons land kreeg een flinke deuk. De 
VBO-studiedienst schatte de economi-
sche impact op 0,5 tot 0,6% van het bbp. 
Zonder de terreurgolf zou de economie 
in 2016 om en bij de 2% zijn gegroeid. 

De uitdaging bestaat er vandaag in om 
te bewijzen dat België een aantrekkelij-
ke investeringshaven blijft. Ondernemers 
kunnen op dit vlak een cruciale rol ver-
vullen door wereldwijd ambassadeur te 
zijn voor ons land. Het VBO ondersteunt 
de bedrijven bovendien in de dagelijkse 
business praktijk en publiceert de  

brochure ‘Ondernemen onder verhoog-
de terreurdreiging’, boordevol prakti-
sche tips en tricks. Daarnaast zetten we 
mee de schouders onder maatschap-
pelijk relevante initiatieven, zoals de 
campagne ‘Zeg maar goeiendag’.

Onze bedrijven kunnen 
wereldwijd de deuk  
in het imago van België 
helpen herstellen

8. TERREUR 

Bekijk de VBO-analyse ‘Economische 
impact terreuraanslagen’ op 
www.vbo.be/actiedomeinen/
economie--conjunctuur

ONDERNEMEN  

ONDER VERHOOGDE 

TERREURDREIGING

PRAKTISCHE LEIDRAAD  

VOOR KMO’S

OKTOBER 2016

MET DE MEDEWERKING VAN

ONDERNEMEN  
ONDER VERHOOGDE 

TERREURDREIGING

PRAKTISCHE LEIDRAAD  
VOOR KMO’S

OKTOBER 2016

MET DE MEDEWERKING VAN
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www.vbo.be/publicaties

DATA PROTECTION, 
UITDAGING VOOR CYBER 
SECURITY BELEID

14 APRIL 2016
 Het Europees Parlement keurt de 
General Data Protection Regulation 
(GDPR) goed. De GDPR treedt binnen 
twee jaar in werking en heeft een 
dubbele doelstelling. Enerzijds de 
regels inzake privacybescherming 
aanpassen aan de nieuwe technolo-
gieën en, anderzijds, een grote digi-
tale markt creëren. Daartoe brengt de 
GDPR één juridisch kader voor Europa 
tot stand. De ondernemingen moeten 
een actief beleid voeren om hun data-
bestanden beter te beschermen. Als 
steun voor de ondernemingen werkt 
het VBO de brochure ‘Data Protection 
- De gevolgen van de nieuwe algeme-
ne verordening gegevensbescher-
ming voor ondernemingen toegelicht’ 
uit en geeft het tekst en uitleg in vijf 
praktische informatiesessies. 

www.cybersecuritycoalition.be

Daarenboven kijkt het VBO 
erop toe dat de nieuwe  
verplichtingen geen buiten-
sporige administratieve lasten 
met zich meebrengen.

De GDPR vervangt 
de nationale 
wetgevingen  
en wordt in heel 
Europa uniform 
toegepast

9. CYBER SECURITY
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V.l.n.r.: Rik Torfs (KU Leuven), Pieter Timmermans (VBO),  
Michèle Sioen (VBO), Pierre Semal (UCL), Philippe Lambrecht (VBO), 
Vincent Blondel (UCL), Luc Sels (KU Leuven)

www.vbo.be/publicaties

HET VBO GELOOFT IN DE ROL 
VAN DE ONDERNEMINGEN BIJ 
HET BOUWEN AAN EEN 
DUURZAME WERELD

Ondernemingen zijn er zich van bewust 
dat zij hun positieve impact op de 
maatschappij moeten maximaliseren:
 toegevoegde waarde en banen creëren, 
producten en diensten leveren die aan-
sluiten bij de reële behoeften en bij-
dragen aan de gemeenschap via 
onder meer belastingen en heffin-
gen. Het VBO hecht veel belang aan 
die maatschappelijke rol, en lanceer-
de daarom uiteenlopende projecten.
 

Ter illustratie enkele voorbeelden.
 
•  De vluchtelingencrisis is de huidige  

maatschappelijke uitdaging bij uitstek.  
Het VBO bracht een taskforce rond het  
probleem op de been, en werkte een prak-
tische leidraad uit om werkgevers te oriën-
teren bij het aanwerven van vluchtelingen.

•  Op een workshop over de richtlijn niet- 
financiële informatie wees het VBO op  
de voordelen van een voluntaristisch MVO- 
beleid op tal van domeinen: financieel, riskma-
nagement, reputatie, personeelsbeleid, enz. 

•  Met de Leerstoel ‘Belgian Business  
Champions’ van het VBO, in samen werking 
met de KU Leuven en de Université catholique 
de Louvain, willen de betrokken partners meer 
aandacht schenken aan bedrijven die succes-
vol omgaan met strategische en maatschap-
pelijke uitdagingen, en meer internationale 
zichtbaarheid geven aan deze succesverhalen. 

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
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Laureaten van de Belgian Business Awards for the Environment 2015-2016

V.l.n.r.: Michèle Sioen (VBO),  
Laureen de Barsy, Herman Van Rompuy

•  Het VBO organiseert tweejaarlijks de 
‘Belgian Business Awards for the  
Environment’, een erkenning voor  
ondernemingen die een bijzondere bij-
drage leverden op het vlak van duurzame 
ontwikkeling. Laureaten op Belgisch niveau 
dingen mee naar de Europese Awards.

•  De Herman Van Rompuy-Scholarship geeft 
een Belgische jongere de kans om een jaar te 
studeren aan het Europacollege in Brugge, 
en werd voor de tweede maal uitgereikt. 

Elk bedrijf moet het verschil  
helpen maken
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OOK OP DE AGENDA IN 2016… 

BRUGGEN BOUWEN: ONS DNA
De kracht van het ondernemingsklimaat wordt in grote mate 
bepaald door het beleid op lokaal, regionaal, federaal en in 
toenemende mate op Europees niveau. De juiste beslissingen zijn 
essentieel voor een attractief ondernemersklimaat dat talloze 
kansen en opportuniteiten kan genereren. 

Het VBO steunt op zes bouwstenen die cruciaal zijn voor een goed 
ondernemingsklimaat. Op al deze domeinen hebben de competen-
tiecentra van het VBO ook in 2016 bergen werk verzet.

Daarenboven is het VBO de ontmoetingsplaats bij uitstek voor
 binnenlandse en buitenlandse sleutelfiguren. Ook in 2016 hadden 
we de eer toppolitici en beslissers te verwelkomen op het VBO.

Tot slot is ook de sociale dialoog een cruciale factor voor de creatie 
van een sterk en sereen ondernemingsklimaat. Daarom blijft het 
VBO ook verder inzetten om samen met de vakbonden oplossingen 
te zoeken en bruggen te bouwen. 
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HET VBO, ONTMOETINGS PLAATS 
BIJ UITSTEK VOOR BINNENLANDSE 
EN BUITENLANDSE BESLISSERS

Heel het jaar door ontvangt het VBO voor-
aanstaande binnenlandse en buitenlandse 
decision makers. In 2016 verwelkomden we: 

•  Hare Majesteit Koningin Mathilde naar aan-
leiding van Internationale vrouwendag (1);

•  Philippe Couillard, eerste minister van 
Quebec;

•  Jens Weidmann, voorzitter Deutsche 
Bundesbank;

•  David Sneddon, Director Responsible  
for EMEA Export and Global Expansion 
Team Google, naar aanleiding van het 
VBO-Forum ‘Innovation across Borders’ (2);

•  Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de 
Europese Commissie belast met de Euro 
en Sociaal Overleg, naar aanleiding van 
de openingssessie van social academy (3);

•  Baroness Neville-Rolfe, Minister of 
State for Energy and Intellectual 
Property of the United Kingdom;

•  Herman Van Rompuy, voormalig voor-
zitter van de Europese Raad (6);

•  Paul Bulcke, de Belgische CEO  
van de Zwitserse groep Nestlé (4); 

•  Belgische toppolitici zoals premier 
Charles Michel (4), Alexander  
de Croo, Kris Peeters, Willy Borsus, 
Maggie De Block (7), Sophie 
Wilmès (5), Bart Tommelein (9),  
Steven Vandeput, Geert Bourgeois en 
Kamervoorzitter Siegfried Bracke (8). 

1

2

3
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SOCIAAL OVERLEG

STAKINGEN EN MANIFESTATIES 
HET VBO ZET IN OP DIALOOG 

Het VBO informeert de Belgische bedrijven over 
hun rechten en plichten tijdens stakingen en blijft 
ijveren voor een omkadering van het stakings-
recht zodat de rechten en vrijheden van anderen 
(niet-stakers, derden…) gerespecteerd worden.
In alle conflictsituaties pleit het VBO voor het maxi-
maal inzetten op dialoog, maar ook voor kordaat 
optreden wanneer stakers over de schreef gaan.
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THEMA’S OP DE AGENDA VAN 
DE SOCIALE PARTNERS

• Hervorming van de loonnormwet van 1996
•  Hervorming van de arbeidsmarkt:  

Wendbaar Werkbaar Werk 
•  Toegangsvoorwaarden voor het SWT 

(brugpensioen), de landingsbanen en het 
wettelijk pensioen, met o.m. het debat 
rond de zware beroepen

•  Tweede pensioenpijler (aanvullende  
pensioenen: uitvoering flexibele rende-
mentsgarantie, eindeloopbaanmaatregelen 
en veralgemening/harmoniseringstraject)

•  Evaluatie en aanbevelingen rond het jaar-
lijks werkgelegenheidsplan voor zoge-
naamde ‘oudere’ werknemers (cao 104)  
en de tewerkstelling van 50-plussers 

•  Re-integratie van langdurig zieken
•  Welvaartsvastheid van de sociale  

uitkeringen 
•  Mobiliteitsbudget
•  Herziening van de regelgeving inzake  

herstructureringen en wet-Renault

SOCIAL ACADEMY: BEST PRACTICES 
SOCIAAL OVERLEG
In samenwerking met SD Worx organiseert het VBO 
de social academy, ter bevordering van een construc-
tieve sociale dialoog en een beter sociaal klimaat.

CAMPAGNE SOCIALE VERKIEZINGEN 2016
Het VBO geeft info, tips en begeleiding (i.s.m. FOD Werk 
en vakbonden) voor een goed verloop van de sociale  
verkiezingen en de installatie van nieuwe organen,  
aan de hand van een handboek, seminars en een online 
module. Het VBO kaart tevens de thematiek van de  
(overmatige) bescherming van werknemersvertegen-
woordigers aan en van de faciliteiten die bedrijven ter  
beschikking stellen aan werknemersvertegenwoordigers.
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VLOTTE TOEGANG TOT 
MARKTEN, INVESTERINGEN 
EN GRONDSTOFFEN

BELGIË ECONOMISCH OP 
WERELDKAART PLAATSEN
Het VBO werkt intensief aan onze 
buitenlandse economische relaties, 
onder meer in het kader van de eco-
nomische missies in het buitenland. 
In 2016 nam het VBO deel aan de 
economische missies naar Indone-
sië en naar Texas, en ging voorzit-
ster Michèle Sioen mee op staats-
bezoek in Japan en Nederland. 
Deze missies hebben als doel de 
toegang van de Belgische produc-
ten en diensten tot de internatio-
nale markten te vergemakkelijken, 
en nieuwe buitenlandse investeer-
ders naar België aan te trekken.

KLIMAAT: BELGISCHE 
DOELSTELLING REDUCTIE 
BROEIKASGASSEN
Het VBO pleit voor een ambitieuze, 
maar realistische doelstelling.

OPVOLGING VAN 
ONTWIKKELINGEN EN 
VERANDERINGEN INZAKE 
EXPORTCONTROLES 
EN SANCTIES IN DE VS 
EN DE EU
Tijdens een VBO-seminar gingen 
experts in Europese en Amerikaan-
se reglementering van de export van 
goederen en diensten dieper in op de 
impact die sancties en exportcontroles 
kunnen hebben op ondernemingen. 
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COMPETITIEVE BEDRIJVEN 

AFBOUW LOONKOSTENHANDICAP
Het beleid van loonmatiging, indexsprong en 
tax shift (o.a. daling faciaal tarief naar 25%) 
begint zijn vruchten af te werpen. De private 
jobcreatie stijgt, maar focus op begroting blijft 
noodzakelijk.

FOCUS CONJUNCTUUR: VINGER 
AAN DE POLS
Het VBO houdt de vinger aan de pols met 
een jaarlijkse enquête over de stand van de 
conjunctuur. In mei 2016 hield de groei en 
jobcreatie goed stand, ondanks de aanslagen. 
In enkele sectoren (horeca, handel, evenemen-
tensector en luchtvaart) waren de gevolgen 
van de aanslagen echter wel goed voelbaar, 
o.a. als gevolg van aarzelende toeristen en 
zakenreizigers. Hierdoor bleef de economische 
groei in 2016 in haar geheel beperkt tot slechts 
1,3 à 1,4%, daar waar de onderliggende con-
junctuurdynamiek het groeitempo normaal 
naar bijna 2% had kunnen tillen.

DIGITALE ECONOMIE 
Het VBO pleit voor een digitalisering van 
diensten (elektronische facturatie, officieel 
mailadres en mailbox voor bedrijven …) die 
de omgang met de ondernemingen verge-
makkelijkt en verwacht een beleid dat inzet 
op digitale technologieën en innovatie, 
om zo de werkgelegenheid van morgen 
te garanderen.
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SLIMME REGELGEVING DIE 
TOELAAT DAT DE ECONOMIE 
ZICH VLOT KAN AANPASSEN 
AAN VERANDERINGEN 
VBO-AANBEVELINGEN 
OVER FISCALE DOSSIERS
Het VBO analyseert en formuleert 
aanbevelingen rond prioritaire fiscale 
dossiers. In 2016 werkten we op:

•  uitstel van de financiële transactie-
taks, wegens de negatieve impact 
op de Belgische economie;

•  aanpassing van de vangnetbepaling 
en fairnesstax;

•  nieuwe verplichtingen inzake  
rapportering van verrekenprijzen 
onder verbonden vennoots chappen;

 •  versoepeling van de bewijsregeling 
in de btw;

•  nieuw douanewetboek van de 
Europese Unie.

BELGISCHE 
INFRASTRUCTUUR: 
STUDIE EN AANBEVELINGEN
Aan de hand van zijn infrastructuur-
studie pleit het VBO voor een meer 
ambitieus beleid inzake infrastruc-
tuur, in het bijzonder voor de mo-
biliteit, zonder daarom de begro-
ting kopje onder te laten gaan.

24



PERFORMANTE EN 
COHERENTE OVERHEID

BETERE REGELGEVING 
BEVORDERT DE COMPETITIVITEIT 
VAN EEN LAND, MAAR BELGIË 
BLIJFT ACHTEROPHINKEN 
Volgens de barometer ‘Better Regulation’, 
die het VBO tweejaarlijks uitvoert i.s.m. Idea 
Consult, blijft België in het EU-staartpeloton 
wat betreft de kwaliteit van de wetgeving.

SNEL EN GOEDKOOP 
ONBETWISTE B2B-SCHULDEN 
INNEN DANKZIJ NIEUWE 
PROCEDURE
Het VBO en het kenniscentrum voor 
gerechtsdeurwaarders maken onderne-
mingen wegwijs in de nieuwe procedure.

OVERHEIDSEFFICIËNTIE: 
MOGELIJKE MAATREGELEN 
TER SANERING VAN DE 
OVERHEIDSFINANCIËN
Het VBO pleit voor een structureel 
en overkoepelend efficiëntieplan wat 
betreft de overheidsfinanciën voor alle 
overheden in dit land.
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BETERE BESCHIKBAARHEID 
VAN GEMOTIVEERDE EN 
GEKWALIFICEERDE WERKNEMERS

YOUNG TALENT IN ACTION
De campagne ‘Young Talent in Action’ 
(YTIA), die het VBO in 2015 opstart-
te om jongerentewerkstelling te 
bevorderen, krijgt in de komende 
jaren een vervolg. Onder andere via 
‘Young Talent @ Work’, de ‘Young 
Talent in Action Ambassadors’, en 
de herhaling van het succesvolle 
YTIA event, waar we alle stakehol-
ders rond jongerentewerkstelling 
samenbrengen, op 2 oktober 2017.

•  Young Talent @ Work 
 De brochure en infosessie ‘Young 
Talent @ Work’, die tot stand kwam 
i.s.m. de Antwerp Management 
School, richt zich op CEO’s en 
HR-managers. Met als focus: hoe 
kunnen bedrijven jongeren beter 
aantrekken, onthalen en een ont-
wikkelingstraject aanbieden?

•  Young Talent in Action 
Ambassadors 
Een tweehonderdtal jongeren 
tussen 17 en 27 engageren 
zich als ‘Young Talent in Action 
Ambassador’ om gedurende 
een heel jaar ideeën uit te 
wisselen rond de aansluiting van 
jongeren met de arbeidsmarkt. 

PERMANENTE EVALUATIE 
WERKGELEGENHEIDS- EN 
WERKLOOSHEIDSCIJFERS
Het VBO houdt de vinger aan de pols 
met wekelijkse analyses en cijfers 
rond de evolutie van de werkgele-
genheid, vacatures, uitzendarbeid, 
werkloosheid, tijdelijke werkloos-
heid, herstructureringen… in België.

www.youngtalentinaction.be26



BETERE BESCHIKBAARHEID 
VAN GEMOTIVEERDE EN 
GEKWALIFICEERDE WERKNEMERS

INTELLIGENTE AANPAK
VAN MAATSCHAPPELIJKE 
UITDAGINGEN

VBO ANALYSEERT ACTUELE THEMA’S
De VBO-competentiecentra maken gedetailleerde 
analyses van actuele thema’s. In 2016 realiseerden 
we studies rond ‘Belgische infrastructuur: werk aan 
de winkel’ en ‘Elektronische facturen’. 

ROAD TO RIO: BEDRIJFSLEVEN 
ONDERSTEUNT TEAM BELGIUM
Het VBO is structurele partner van Road to Rio, een 
fundraisingscampagne van het Belgisch Olympisch 
en Interfederaal Comité (BOIC) ten voordele van de 
Belgische Olympiërs. In 2016 stelden de atleten hun 
uitrusting voor tijdens de ‘Catwalk to Rio’ en konden 
de supporters tijdens de Olympische Spelen terecht 
in het Rio House in Oostende. 

CYBER SECURITY COALITION 
SENSIBILISEERT EN INFORMEERT 
TEGEN CYBERCRIMINALITEIT
De Coalitie – in 2014 opgericht door het VBO, 
CERT.be, KU Leuven, Solvay Brussels School en 
Proximus – sensibiliseert met de campagne ‘Helpt
u cybercriminelen?’ en informeert met de ‘Gids 
voor incidentbeheer’.

DIVERSITEIT IN RADEN VAN BESTUUR
Het VBO steunt mentoring en de daaraan verbonden 
implementeringsprogramma’s, zoals het ‘Mentoring 
Programme at Board Level’, om de diversiteit in raden 
van bestuur te bevorderen. 

CHILDREN’S RIGHTS & BUSINESS PRINCIPLES 
Het VBO heeft een ambassadeursrol in de Commissie 
‘Children’s Rights and Business Principles’ in samenwer-
king met o.a. Unicef en The Shift en met deelnemende 
bedrijven zoals Cartamundi, IKEA, Telenet, Solvay en 
Mithra.

WELZIJN EN PREVENTIE OP HET WERK
Actieprogramma om de risico’s van blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen op de werkplek meer onder 
de aandacht te brengen en goede praktijken te delen, 
opgesteld door zes Europese organisaties (het Oosten-
rijkse federale ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en 
Consumentenbescherming, BUSINESSEUROPE, het 
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid 
op het werk, de Europese Commissie, het Europees 
Verbond van Vakverenigingen, het Nederlandse 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
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COMMUNICATIE EN EVENTS 

PUBLICATIES

•  VBO-magazine REFLECT, dé referentie 
voor decision makers 
In 2016 behandelt REFLECT de thema’s 
‘Agility @ Work: wendbaar maakt werkbaar’, 
‘Innovatie: minder grenzen, meer kansen’, en 
‘Mobiliteit: klaar voor de revolutie?’.

•  Keynotes ‘Disruptie, best practices en 
strategie’ i.s.m. BDO en ING  
7 toplui voor het eerst onversneden over 
disruptie: Christian Reinaudo (Agfa-Gevaert), 
Christophe Depreter (SABAM), Tim Howell 
(Euroclear), Jurgen Ingels (Smartfin Capital), 
Tom Cloet (Frentlife), Dominique Leroy 
(Proximus) en André Duval (Duval Union).

•  Brochure ‘Ondernemen onder verhoogde 
terreurdreiging’ 
Deze praktische handleiding voor kmo’s 
geeft de bedrijfsleiders die ondernemen in 
tijden van terreur bruikbare en praktische 
tips en tricks. 

•  Brochure ‘Federaties en mededinging’ 
Deze gids geeft een overzicht van de be-
langrijkste mededingingsprincipes en 
vormt een leidraad in de praktische situa-
ties waarmee federaties worden gecon-
fronteerd.

•  Update brochure ‘Grenzen verleggen 
– Internationaal zakendoen’ i.s.m. 
 BDO en ING 
 Deze brochure bundelt de voornaamste 
aspecten die van belang zijn bij een goede 
buitenlandse strategie: de fiscaliteit, de 
juridische vormgeving, het sociaalrechtelijk 
kader, de financiering en het risicobeheer. 

•  Brochure ‘Cyberveiligheid – Gids voor 
incidentbeheer’  
Cyber Security Coalition, steering part-
ners: CERT.be, KULeuven, Solvay Brussels 
School, Proximus en het VBO.

#10
FIRST THINGS FIRST | LENTE 2016

AGILITY @ WORK
WENDBAAR MAAKT WERKBAAR

GRENZEN
VERLEGGEN

INTERNATIONAAL
ZAKENDOEN

NIEUWE EDITIE 2016

MET DE MEDEWERKING VAN
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ONLINE COMMUNICATIE

•  Hou de vinger aan de pols met  
de VBO RADAR app! 
De VBO RADAR biedt inkijk in alle 
actuele socio-economische indicato-
ren voor België in een Europese 
context. Beschikbaar in Google Play 
en App Store.

www.vboradar.be

•  Groeiend bereik van digitale 
nieuwsbrieven VBO IMPACT 
(wekelijks) en VBO DIRECT (focus  
op actualiteitsthema’s met impact 
op bedrijfsstrategie).

•  Groeiend bereik via social media

play App Store

VBO-FEB
@VBOFEB

VBO-FEB
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COMMUNICATIE EN EVENTS 

EVENTS

•  (Lunch)seminars, infosessies en studie-
dagen over actuele thema’s 
Data Protection, Duty of care in business 
travel, hervorming van de vennootschaps-
belasting, Wendbaar Werkbaar Werk, de 
comitologie … 

•  Rondetafel over vrouwelijk 
ondernemerschap met Hare  
Majesteit Koningin Mathilde  
VBO-voorzitster Michèle Sioen nodigde  
op Internationale vrouwendag Hare  
Majesteit Koningin Mathilde en een tiental  
ambitieuze onderneemsters uit voor een 
gepassioneerde discussie over vrouwelijk 
ondernemerschap.

•  ‘Meet the decision makers @ VBOFEB’  
met Paul Bulcke 
Met de reeks seminars ‘Meet the decision 
makers’ legt het VBO de nadruk op strategi-
sche sleutelthema’s voor decision makers uit 
zowel de bedrijfswereld als het politieke 
leven. De Belgische CEO van de Zwitserse 
groep Nestlé, Paul Bulcke, beet de spits af 

over het belang van internationaal onderne-
men. In 2017 ontvangen we Hans Van Bylen, 
CEO van de Duitse groep Henkel, en Jean-
François van Boxmeer, CEO van Heineken.

•  Ondernemers ontmoeten  
economische diplomatie 
Tijdens de vraag- en antwoordsessie met 
vice-Eersteminister Reynders en staatssecre-
taris De Crem konden de aanwezigen van 
gedachten wisselen over een aantal interna-
tionale actuele onderwerpen zoals 
vrijhandels akkoorden, economische sancties 
en het belang van buitenlandse missies. 

•  Ontmoeting met top Belgische  
ambtenaren binnen EU-instellingen 
Met als centrale thema ‘terrorisme en veilig-
heid’, gaf keynote speaker Gilles de Kerchove, 
EU-Coördinator voor terrorismebestrijding, 
zijn kijk op de uitdagingen op het vlak van 
terrorisme en de manier waarop de EU  
en de lidstaten omgaan met de terroristische 
dreiging.
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•  Ontmoeting met top Belgische leden 
van het Europees Parlement 
De Europarlementsleden en de vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven wisselden 
tijdens een networkinglunch van gedach-
ten over een reeks actuele dossiers.

•  European Business Summit met als 
thema ‘A Time for Bold Moves - Sharp 
Policies to Enable Business Solutions’ 
Het VBO is founding partner van deze 
Summit. De volgende editie vindt plaats 
op 22 en 23 mei 2017.
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LEDEN-FEDERATIES VAN HET VBO*
MEER DAN 40 TOONAANGEVENDE SECTORFEDERATIES ZIJN LID VAN HET VBO

*Situatie op 1 januari 2017

Belgische Federatie 
van de 

Automobiel- en 
Tweewielerindustrie

Belgische 
Baksteenfederatie

Belgische
federatie van
de handel en

diensten

Belgische
Federatie

van de Chemische
Industrie en Life

Sciences

Belgische
Petroleum
Federatie

Algemene  
Belgische  

Schoonmaakunie

Belgische 
Federatie van de
Financiële Sector

 
 

Beroepsfederatie van 
de Contactcenters 

 in België

Antwerp World  
Diamond Center

Bedrijfsgroepering 
Zandgroeven

Confederatie 
Bouw

Creamoda Federatie der 
Papier- en 

Kartonverwerkende 
Bedrijven

Federatie van de 
Belgische 

Grafische Industrie

Federatie van 
de Belgische 

Cementnijverheid 

Cigarette  

Manufacturers  

of Belgium and  

Luxembourg

Beroepsvereniging
van Belgische
Vezelcement
Producenten

Federatie van de 
Belgische Elektriciteits- 

en Gasbedrijven

Federatie van de 
Betonindustrie

Federatie van de
Textiel-, Hout- en
Meubelindustrie

Federatie  
Voedingsindustrie

Koninklijke Federatie 
van Belgische 

Transporteurs & Logistieke 
Dienstverleners

Organisatie van 
Raadgevende 

Ingenieurs, Engineering- 
en Consultancybureaus

Federatie van de 
HR-dienstverleners

Federatie van de 
Elektriciteits- en 

Gasnetbeheerders 
in België

Belgische Confederatie 
van de Autohandel en 

reparatie en van de 
aanverwante sectoren

Federation
of business
consultants

FEBUCO

Verbond van 
ontginningsbedrijven 

in België 

Vereniging van de 
Belgische Fabrikanten 
van Papierdeeg, Papier 

en Karton

Beroepsvereniging 
van Verzekerings-
ondernemingen

Koninklijke Belgische 
Redersvereniging

Verbond 
van de 

Glasindustrie

Staalindustrie 
Verbond

Werkgeversverbond 
der belgische Havens

Werkgeversfederatie 
voor de Internationale 
Handel, het Vervoer en 

de Logistiek

Unie van erkende 
sociale secretariaten 

van werkgevers 

Voucher Issuers
Association

Beroepsvereniging
van de

Bewakings-
ondernemingen

Organisatie van 
technologische 

bedrijven

Bedrijfsfederatie van 
de Circulaire 

Economie

Koninklijke Federatie 
van het Belgisch 

Notariaat
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FACTS & FIGURES
HET VBO, DÉ STEM VAN DE ONDERNEMINGEN IN BELGIË

80%

van de export

1895

120 JAAR
de stem van de ondernemingen

2015

2/3
van de 
toegevoegde 
waarde

GEWESTEN

Als enige interprofessionele 
werkgeversorganisatie 
vertegenwoordigen 
we ondernemingen uit de drie 
gewesten van ons land.

3

+50.000
kleine, middelgrote 
en grote ondernemingen

75%
van de tewerkstelling 
in de privésector

80%
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VBO vzw  T + 32 2 515 08 11 VBO-FEB
Ravensteinstraat 4 info@vbo-feb.be @VBOFEB

B-1000 Brussel www.vbo.be VBO-FEB Lid BUSINESSEUROPE

www.vbo.be
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