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Dames en Heren,
Beste ondernemers,
Excellenties en Hoogwaardigheidsbekleders,
Goede vrienden,

Het is met veel genoegen dat ik u vandaag verwelkom op de voorstelling van het
toekomstplan voor ons land ‘Horizon België 2030’. We hadden zo’n stil vermoeden
dat dit thema heel wat mensen zou aanspreken. Vandaar ook welkom aan degenen
die in de zalen hiernaast dit event volgen.

Bij zijn aantreden in 2020 – het jaar waarin het VBO ook zijn 125ste verjaardag vierde
– vroeg onze voorzitter Bart De Smet zich met recht en rede af hoe wijzelf en de
buitenwereld in 2030 naar ons land zouden kijken … 200 jaar na onze
onafhankelijkheid. Worden we een land dat zijn vele troeven geleidelijk zag
afkalven? Of zijn we een land dat een bijzonder sterke remonte heeft gemaakt?

Bart lanceerde toen de ambitie om de nv België opnieuw binnen de top vijf van de
meest competitieve en welvarende landen te loodsen. Hij uitte toen de vurige wens
om hogerop te klimmen; en voor alle duidelijkheid: ik heb het dan niet over de
globale belastingdruk waar we nu al met absolute zekerheid de top 3 halen. Hij hield
daarentegen wel een vurig pleidooi om opnieuw te schitteren in rankings als
onderwijs, overheidsefficiëntie, welvaartscreatie, innovatie en concurrentiekracht,
duurzaamheid en circulaire economie.

De oproep lanceren, is ze beantwoorden. Ondanks de COVID-19-pandemie en alle
energie die de strijd tegen het virus eiste, is Bart ons blijven aanmoedigen om de
langetermijnvisie niet te laten verwateren. En zo geschiedde. Voor en na de coronadossiers werkten we naarstig verder aan ‘Horizon België 2030’.

Dames en heren, onze aanpak steunt op luisteren, overleggen en bruggen bouwen,
vertrekkende vanuit een aantal uitgangspunten waarrond, mits een constructief
debat, een consensus kan groeien. Het VBO gelooft immers niet in de strategie van
‘met de fanfare op kop het bos intrekken’.

Onze experts hebben samen met onze leden-sectorfederaties het voorbije anderhalf
jaar bijzonder hard gewerkt om een concreet toekomstplan voor ons land uit te
tekenen. Onderbouwd door nationale en internationale studies en benchmarks,
gevoed door rondetafels tijdens onze ‘Inspiration Day’ en doorgesproken met ons
Strategisch Comité en de Raad van Bestuur. Ik wil dan ook iedereen bedanken die,
ondanks de druk van de coronapandemie, met veel enthousiasme aan dit
toekomstplan heeft gewerkt.

TWEE FUNDAMENTELE PRINCIPES
‘Horizon België 2030’ is een doorwrocht werkstuk geworden waarin we onze
ambities concreet maken en de noodzakelijke voorwaarden en hefbomen in kaart
brengen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. Om van België een stabiel
en efficiënt land te maken waar het vruchtbaar ondernemen en aangenaam werken
en leven is.

‘Horizon België 2030’ kan in één krachtige metafoor samengevat worden: een
gezonde en levendige boomstam moet sterke wortels hebben om stevige takken met
frisse groene bladeren te kunnen dragen. Wat er achter deze metafoor schuilt, dat
laat ik graag over aan Bart die straks het plan inhoudelijk zal toelichten.

Ik verstop niet dat ik bijzonder fier ben op ‘Horizon België 2030’. In mijn behoorlijk rijk
gevulde loopbaan heb ik al talrijke pogingen gezien. Maar zelden waren die
gebaseerd op zo’n degelijke onderbouw en zo breed geconsulteerd.
Het toekomstplan is evenwichtig en tegelijk ambitieus,
gedurfd en tegelijk ‘voeten op de grond’,

doordacht en tegelijk fris.

Fundamenteel steunt ‘Horizon België 2030’ op twee principes:
1. Vooreerst is het evident dat we blijven ijveren voor de verdere Europese
integratie en een Europees level playing field. België is amper 30.000 km2
groot. We hebben Europa dus nodig, als markt én als deur naar de rest van
de wereld. De open handel met derde landen is immers één van Europa’s
sterkste troeven en absoluut noodzakelijk voor onze open Belgische
economie. In die context werken we momenteel ook aan een plan ‘Horizon
Europa 2030’ met België als protagonist. Dat toekomstplan lanceren we op 17
november, dit najaar.
2. Ten tweede vormen de SDG’s – de Sustainable Development Goals
opgesteld door de Verenigde Naties – dé centrale as waarrond de voorstellen
en acties zijn opgebouwd. En toch luidt de vraag niet ‘Bereiken we alle SDGdoelstellingen tegen 2030’, maar veeleer vragen we ons af ‘Hoe SDG-proof
kunnen we ons land maken?’. De fundamentele nood aan ‘economische
groei’ zal nooit vanaf dag één perfect matchen met de finaliteit van de SDG’s,
en omgekeerd. De grootste verdienste van de SDG’s is dat ze een proces in
gang hebben gezet, een afgebakende structuur bieden en een duidelijke
visie. De kunst is om die visie te vertalen naar de specifieke context van
België. En de doelstellingen zo ver mogelijk te bereiken met concrete, maar
haalbare resultaatsverbintenissen.

SAMEN-WERKEN
Iedereen beseft dat we zonder samenwerking, zonder economische slagkracht,
zonder groeimogelijkheden nooit in staat zullen zijn om onze samenleving en onze
welvaart SDG-proof te maken. Welke ambities we als land ook koesteren, alles valt
of staat met samenwerking.

‘Horizon België 2030’ is dus geen wij-tegen-zij-verhaal. We zijn ervan overtuigd dat
elke ondernemer, elke werknemer, elke politicus, elke overheidsmedewerker, elke

activist, … bekommerd is over de toekomst van zijn of haar kinderen en
kleinkinderen. We zitten allemaal in dezelfde boot. Het plan is ook geen klaagzang,
maar integendeel een geloof in ons kunnen en kennen.

Met ‘Horizon België 2030’ prediken we geen revolutie en zetten we de wereld ook
niet op zijn kop. Maar we durven wel dromen, zonder tegelijkertijd in ir-realisme te
vervallen. Verwacht dus radicale, maar daarom geen bruuske voorstellen. We
moeten echter beseffen dat zonder verandering de schok wel abrupt zal zijn. Aan
uitstelgedrag of pessimisme heeft niemand een boodschap. Integendeel.

Het moet nu echt wel vooruitgaan. En dat kan alleen maar als werkgevers,
consumenten, vakbonden, overheden, politici, jongeren, ngo’s… , kortom alle
stakeholders, zich samen inspannen om ons land weer naar de kop van het peloton
te loodsen.

Is er een alternatief? We denken van niet. Wordt ons land opnieuw een van de
kampioenen die de economische ruggengraat van Europa zullen vormen in een
SDG-proof wereld? Of laten we ons stukje bij beetje, onzichtbaar bijna, verder
zakken naar de staart van het peloton? Daar doen wij als grootste
werkgeversorganisatie met leden in het noorden, zuiden en het centrum van het
land, niet aan mee. Integendeel. We zijn ervan overtuigd dat je geen groot land hoeft
te zijn om grootse dingen te doen. België alles heeft wat nodig is om er te geraken:
de mensen, de ondernemingen, de kennis én de ambitie.

Dames en heren, zo dadelijk geef ik graag het woord aan onze voorzitter Bart De
Smet die u meer in de diepte ‘Horizon België 2030’ zal toelichten. Maar laat ons
eerst even luisteren en kijken hoe ons toekomstplan vorm kreeg. Onze chief
economist Edward Roosens schetst het hele traject.
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